
 

 

UCHWAŁA NR VI/ 53/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BIECZU 

z dnia 30 marca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2015 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm. ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 

Rada Miejska w Bieczu uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Biecz w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Grzegorz Nosal 
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Załącznik do Uchwały Nr VI/53/2015 

Rady Miejskiej w Bieczu 

z dnia 30 marca 2015 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BIECZ NA ROK 2015 

§ 1. 1. Program określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy 

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856) oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt przebywających 

na terenie Gminy Biecz. 

2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt 

gospodarskich. 

§ 2. Celem programu jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Biecz, 

oraz zapewnienie właściwej opieki zwierzętom domowym i gospodarskim, przebywającym w granicach 

administracyjnych Gminy Biecz. 

§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Biecz, gmina realizuje poprzez: 

1/ umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, prowadzonym 

przez Dominika Rachwała Przychodnia Weterynaryjna Mustang w Ropczycach, ul. Polna b/n 

(nr ew. dz.1393); 39-100 Ropczyce, 

2/ umieszczenie zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia im opieki w gospodarstwie rolnym, 

nr PL028964960001 Pana Konrada Krupczaka zamieszkałego w Sękowej 361A; 38-307 Sękowa, 

3/ zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, obejmujących opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, gmina realizuje poprzez: 

1/ ustalenie miejsc w których przebywają koty wolno żyjące, 

2/ zapewnienie dokarmiania w miejscu ich bytowania, 

3/ współdziałanie z organizacjami pozarządowymi poprzez zlecenie realizacji zadań obejmujących opiekę 

nad kotami wolno żyjącymi. 

§ 4. 1. Na terenie gminy wyłapywaniem będą 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 szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, realizuje uprawniony podmiot posiadający 

odpowiednie kwalifikacje, zezwolenie, sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą Biecz na wykonanie usługi. 

Podmiotem tym jest lek. wet. Daniel Cieśla, prowadzący działalność gospodarczą „Lecznica Zwierząt” z siedzibą 

w Gorlicach, ul. Kościuszki 44a, 38-300 Gorlice. 

3. Celem zapewnienia dalszej opieki, bezdomne odłowione zwierzęta są dostarczane i przekazywane 

do schroniska lub miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska. 

§ 5. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. 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 nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1/ informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

gminy, w tym na stronach internetowych, 

2/ współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 
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§ 7. Usypianie ślepych miotów bezpańskich zwierząt realizuje lekarz weterynarii na zlecenie gminy. 

§ 8. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie odbierane właścicielom będą umieszczane 

we wskazanym gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem tego 

gospodarstwa. 

§ 9. Całodobową opiekę weterynaryjną, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych 

zwierząt, zapewnia lekarz weterynarii – Daniel Cieśla, 38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 44a, z którym gmina 

zawarła odpowiednią umowę. 

§ 10. 1. Na realizację zadań wynikających z programu przeznacza się kwotę 20.000,00 zł. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw w wysokości: 

13.000,00 zł. na utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 

3.500,00 zł. na wyłapywanie, przetrzymywanie, transport do schroniska zwierząt oraz całodobowa opieka 

weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt 

3.500,00 zł. na utrzymanie zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym. 

  

 Przewodniczący Rady 

Grzegorz Nosal 
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