
 

 

UCHWAŁA NR LII / 562 / 14 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2014 roku. 

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

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst 

jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 856) 

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Ropczyce w 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

  

 

 Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Misiura 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 1523



Załącznik do Uchwały Nr LII / 562 / 14 

Rady Miejskiej w Ropczycach 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Ropczyce w 2014 roku. 

Rozdział 1. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce. 

Rozdział 2. 

REALIZATORZY PROGRAMU 

§ 2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Ropczyce w 2014 roku jest realizowany przez Gminę Ropczyce przy współpracy z organizacjami 

społecznymi, których statutowy cel to przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, policją poprzez egzekwowanie 

przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, inspekcją weterynaryjną, instytucjami oświaty i kultury 

poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów 

zapobiegania bezdomności. 

Rozdział 3. 

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW I ZAŁOŻEŃ PROGRAMU 

§ 3. W razie wystąpienia problemu bezdomności zwierząt domowych, Gmina Ropczyce zobowiązuje się do 

umieszczania bezdomnych psów z terenu Gminy Ropczyce w schronisku „Przytul psiaka” przy ul. Polnej 

w Ropczycach, w ramach umowy zawartej z Przychodnią Weterynaryjną „Mustang”- Dominik Rachwał,  

ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce, celem zapewnienia im miejsca i opieki. 

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym dokarmianie realizowane będą przez: 

1) zakup oraz wydawanie karmy zarządcom i administratorom nieruchomości na terenie których przebywają 

wolno żyjące koty, 

2) współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi. 

§ 5. 1. W przypadku wystąpienia problemu bezdomności zwierząt domowych lub gospodarskich na terenie 

Gminy Ropczyce będą podejmowane z urzędu lub w wyniku zawiadomienia mieszkańców działania 

interwencyjne zmierzające do zapewnienia opieki wymienionym zwierzętom a w razie konieczności będą one 

odławiane. 

2. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe przekazane będą do schroniska a w przypadku zwierząt 

rannych do lecznicy zwierząt . 

3. Odłowione bezdomne zwierzęta gospodarskie przeważone będą do gospodarstwa rolnego, wskazanego 

przez Burmistrza Ropczyc. 

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adaptacyjnych i promocyjnych, 

2) miłośnicy zwierząt -wolontariat. 

3) Burmistrz Ropczyc poprzez promocję adopcji zwierząt wyłapanych oraz prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskania nowych właścicieli, m.in. umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ropczycach. 

§ 7. 1. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt jest realizowana w schroniskach dla 

zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą dane schronisko oraz w lecznicy dla zwierząt 

obejmująca zwierzęta przyjęte do schroniska lub lecznicy, która przeprowadzana będzie wyłącznie przez 

lekarzy weterynarii. 
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2. Zabiegom, o których mowa w ust.1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od ich umieszczenia 

w schronisku lub lecznicy z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów: 

1) w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostka prowadzącą dane schronisko, 

2) przez lekarza weterynarii w danej lecznicy na podstawie umowy zawartej z Gminą Ropczyce. 

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

w granicach administracyjnych Gminy Ropczyce, realizowane będzie w ramach umowy zawartej 

z Przychodnią Weterynaryjną „Mustang”- Dominik Rachwał, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce. 

§ 10. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie 

poprzez : 

1) zachęcanie nauczycieli ze szkół z terenu Gminy do włączania treści oraz zagadnień związanych 

z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz promowaniem prawidłowych 

postaw zachowań w stosunku do zwierząt. 

2) promowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, policja 

osobami prawnymi i fizycznymi: akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych dla dzieci młodzieży i dorosłymi 

na tematy humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności, praw i obowiązków 

wynikających z faktu posiadania zwierząt oraz działań określonych w niniejszym programie oraz 

popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

§ 11. Gospodarstwo rolne o którym mowa w §5 ust.3 zostaną wyłonione w drodze postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Rozdział 4. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone w budżecie Gminy 

Ropczyce i wynoszą 10 000 zł. 

§ 13. Środki te zostaną wydatkowane na podstawie przedłożonych faktur. 

  

 

 Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Misiura 
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