
 

 

UCHWAŁA NR V/43/2015 

RADY GMINY CZARNA 

z dnia 30 marca 2015 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2015 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 ust. 1 i 2 oraz ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z opiniami właściwego powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznym 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich 

działających na obszarze gminy, przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2015 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Zdzisław Jaromi 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2015 r.

Poz. 1379



Załącznik do Uchwały Nr V/43/2015 

Rady Gminy Czarna 

z dnia 30 marca 2015 r. 

 

 

Gmina Czarna 

Powiat Łańcucki 

Województwo Podkarpackie 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Czarna w 2015 r. 

Czarna, 2015 r. 

I. Wprowadzenie. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów jest 

w Gminie Czarna najbardziej zauważalna, większa część działań określonych w Programie dotyczy 

bezdomności tych zwierząt. 

II. Podstawa prawna programu. 

W aktualnym stanie prawnym, działania mające na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt wchodzą w zakres zadań własnych gmin. 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) określa w art. 3 następujące obowiązkowe zadania gminy: 

„Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, 

a w szczególności: (…) zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach 

o ochronie zwierząt; (…)”. 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) 

w art. 11 ust. 1 zakłada, że: 

„Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy”. 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt: 

1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, 

corocznie, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1379



III. Cel programu. 

Głównym celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt na obszarze Gminy. Program jest wyrazem wypełnienia obowiązku prawnego 

nałożonego na gminy, a jego cel realizowany jest poprzez podejmowanie odpowiednich działań, 

będących przedmiotem kolejnych rozdziałów Programu. 

IV. Wykonawcy programu. 

Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt odbywa się przy wzajemnej współpracy: 

1. Wójta Gminy Czarna 

2. Powiatowego Lekarza Weterynarii 

3. Policji 

4. Schronisk dla zwierząt 

5. Lekarzy Weterynarii 

6. Organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na 

obszarze gminy 

7. Dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gminy Czarna 

8. Sołtysów wsi 

9. Szkół na terenie gminy Czarna. 

V. Realizacja zadań. 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 

Zadanie realizowane poprzez wyłapywanie i przekazywanie bezdomnych zwierząt, stwarzających 

poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, do schroniska dla zwierząt przez podmiot wyłapujący, 

działający na zlecenie Gminy. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

Zadanie realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy spośród młodzieży 

szkolnej poprzez: 

- ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

- w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy, 

- podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale wolontariuszy, lub/i organizacji 

pozarządowych lub/i przedstawicieli Urzędu. 

Gmina prowadzi dokarmianie kotów wolno żyjących w sytuacjach, gdy brak takiego dokarmiania 

będzie mógł spowodować poważne, negatywne skutki dla zdrowia zwierząt. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt: 

Zadanie realizowane przez: 

- Canvet Lecznica Weterynaryjna – lek. wet. Grzegorz Michno, Ambulatorium Weterynaryjne Ryszard 

Chudzik lub z innymi lekarzami weterynarii, każdorazowo na zlecenie Gminy. Do czasu przekazania do 

schroniska lub do adopcji zwierzęciem opiekować się będzie właściwy lekarz weterynarii zapewniając 

jednocześnie niezbędne leczenie zwierząt chorych, 

- organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt 

domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub 

przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem Gminy. 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt: 

Zadanie realizowane przez: 
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- schroniska poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi 

na stan zdrowia i/lub wiek, 

- Canvet Lecznica Weterynaryjna – lek. wet. Grzegorz Michno, Ambulatorium Weterynaryjne Ryszard 

Chudzik lub z innymi lekarzami weterynarii na każdorazowe zlecenie Gminy, przed przekazaniem 

zwierzęcia do adopcji, po uzgodnieniu z przyszłym opiekunem zwierzęcia, 

- prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów z terenu Gminy do wykonywania zabiegów 

sterylizacji i kastracji. 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 

Zadanie realizowane poprzez: 

- informowanie o wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Czarna: www.gminaczarna.pl , 

- informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przyjętych do schronisk z terenu Gminy Czarna, 

- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, lekarzami weterynarii i sołtysami w zakresie poszukiwania 

właścicieli dla zwierząt bezdomnych (akcje promocyjne i adopcyjne). 

6. Usypianie ślepych miotów. 

Zadanie realizowane przez: 

- Canvet Lecznica Weterynaryjna – lek. wet. Grzegorz Michno, Ambulatorium Weterynaryjne Ryszard 

Chudzik lub z innymi lekarzami weterynarii, 

- schroniska, do których zostaną przekazane zwierzęta. 

Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii. Zwłoki uśpionych 

zwierząt winny być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez wyspecjalizowaną firmę. 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 

będzie następować każdorazowo na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem odpowiedniego 

gospodarstwa rolnego w momencie zaistnienia okoliczności wymagających interwencji. Jednocześnie 

z chwilą umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie Gmina w miarę możliwości będzie podejmować starania 

w zakresie znalezienia właściciela dla zwierzęcia gospodarskiego. Gospodarstwo rolne na terenie gminy 

Czarna znajduje się pod adresem – 37-126 Medynia Głogowska, Zalesie 106. 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt: 

Canvet Lecznica Weterynaryjna – lek. wet. Grzegorz Michno, Ambulatorium Weterynaryjne Ryszard 

Chudzik. 

VI. Edukacja mieszkańców. 

Działania edukacyjne są kluczowym elementem realizacji Programu i warunkiem jego powodzenia, 

jako że tylko oczekiwana zmiana postaw mieszkańców może wpłynąć 

na poprawę sytuacji i efektywność założeń wymienionych w niniejszym dokumencie. Edukacja 

mieszkańców jest działaniem długofalowym i może odbywać się poprzez takie formy nauczania jak m.in. 

konferencje, szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne, akcje edukacyjne, publikacje, filmy, foldery, 

plakaty, wystawy, itp. Materiały edukacyjne mogą być udostępniane i rozprowadzane poprzez Urząd 

Gminy Czarna, jednostki oświatowe, sołtysów przychodnie, lekarzy weterynarii, schroniska, 

stowarzyszenia i organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

Wójt Gminy Czarna w ramach Programu będzie prowadzić we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Czarna (tj.: jednostkami oświatowymi i ośrodkiem kultury), organizacjami 

pozarządowymi oraz sołtysami poszczególnych sołectw działania informacyjne oraz edukacyjne m.in. 

w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania zwierząt, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 
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VII. Realizacja finansowa Programu. 

W budżecie Gminy Czarna na rok 2015 przeznaczono na realizację założeń Programu środki 

w wysokości 29000 zł. 

Lp. 
Jednostka 

realizująca 

Środki 

finansowe (zł) 
Najważniejsze zadania jednostki 

1. 

Urząd Gminy 

Czarna, 

Czarna 260 

37-125 Czarna 

29 000,00 

- edukacja mieszkańców Gminy Czarna w zakresie opieki nad 

zwierzętami – 1000 zł 

- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 

4000 zł 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 20000 zł 

- odławianie bezdomnych zwierząt stwarzających poważne 

zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt – 2000 zł 

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich – 2000 zł 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Zdzisław Jaromi 
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