
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/227/14 

RADA GMINY KRZESZÓW 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów na rok 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt /tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856/ Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Krzeszów na rok 2014” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Mriusz Olszówka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Poz. 1344



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/227/14 

Rada Gminy Krzeszów 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów na rok 2014 

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

3) odławianie bezdomnych zwierząt 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

6) usypianie ślepych miotów 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt przez Gminę Krzeszów 

realizowane jest poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schroniskach dysponujących 

wolnym miejscem do utrzymania zwierzęcia na podstawie zawartej umowy. 

§ 3. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w razie takiej potrzeby 

realizowane będzie przez opiekunów społecznych tzw. „karmicieli” na koszt Gminy Krzeszów poprzez zakup 

suchej karmy Udzielanie pomocy wolnożyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania. 

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Krzeszów ma charakter interwencyjny. 

2. Odławianiem są objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje 

możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały,  

a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Nie można odławiać zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im opieki stacjonarnej, chyba że zwierzę 

stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 

4. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone będą przez firmę: Działalność Weterynaryjna 

Łój Henryk z siedzibą 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 18/34, na podstawie zawartej umowy. 

§ 5. 1. Gmina Krzeszów realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przekazanych do 

schronisk, na podstawie zawartej umowy 

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z uwagi 

na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez stworzenie elektronicznej 

bazy na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzeszów. 

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych dokonywane jest przez firmę: Działalność 

Weterynaryjna Łój Henryk z siedzibą 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 18/34, na podstawie zawartej umowy. 

§ 8. 1. Dla zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, dla których nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały wskazuje się 

gospodarstwo rolne 37-418 Krzeszów, Koziarnia 110. 
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2. Wskazanie gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie umowy zawartej 

przez Gminę z właścicielem gospodarstwa 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

bezdomnych zwierząt realizuje Gmina na podstawie zawartej umowy z firmą: Działalność Weterynaryjna Łój 

Henryk z siedzibą 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 18/34 

§ 10. Informację o bezdomnych zwierzętach, a w szczególności chorych, zagrażających życiu,  

zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, bądź zwierzętach które uległy wypadkom drogowym należy zgłaszać do 

Urzędu Gminy Krzeszów (nr telefonu 15 87 98 351) lub do Zespołu Prewencji Policji w Krzeszowie  

(nr telefonu 15 87 75 374) 

§ 11. 1. Gmina Krzeszów zapewni środki finansowe na realizację zadań związanych z realizacją Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów 

w wysokości 3000 zł na 2014 rok 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
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