
 

 

UCHWAŁA NR VI/32/2015 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2015 

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 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku oraz Nadleśnictwo 

Rudnik, Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

mgr Edward Wołoszyn 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2015 r.

Poz. 1267



Załącznik do Uchwały Nr VI/32/2015 

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem 

z dnia 27 marca 2015 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 

Rudnik nad Sanem na rok 2015 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, 

2) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 

3) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza, 

4) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta takie jak: 

a) konie, 

b) bydło, 

c) drób, 

d) trzoda chlewna, 

e) owce, 

f) kozy, 

g) zwierzęta futerkowe, 

5) zwierzętach wolno żyjących (dzikich), należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące 

w warunkach niezależnych od człowieka, 

6) miejsce czasowego przetrzymywania zwierząt – należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu 

zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt 

w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt, 

7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2015. 

Rozdział 2. 

Cel, zadania i wykonawcy Programu 

§ 3. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy. 

§ 4. Zadania priorytetowe Programu: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

a) sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

b) usypianie ślepych miotów, 
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2) opieka nad zwierzętami poprzez: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt, 

b) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

c) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

d) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

3) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania. 

§ 5. Wykonawcy Programu: 

1) Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem poprzez stanowisko ds. Gospodarki komunalnej, 

mieszkaniowej i ochrony środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, 

2) podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne – Jerzy Sulikowski Gabinet Weterynaryjny 

„ESKULAP”, ul. B. Prusa, 37-310 Nowa Sarzyna, 

3) przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt (zgodnie 

z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie 

zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), 

4) schronisko dla bezdomnych zwierząt – Schronisko dla Zwierząt „WESOŁY KUNDELEK”, 38-600 Lesko, 

ul. Sanowa, prowadzone przez lekarza weterynarii Karola Kusala, 

5) policja, 

6) organizacje społeczne działające na obszarze Gminy, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt. 

Rozdział 3. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, pozostających 

pod tymczasową opieką schroniska dla zwierząt lub Gminy wykonywaną przez: 

a) schronisko dla zwierząt, 

b) podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne, 

2) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości 

poprzez usypianie ślepych miotów wykonywane przez podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne. 

Rozdział 4. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 7. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizowane będzie poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie wyłapywania 

bezdomnych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla 

zdrowia i życia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia, 

2) umieszczanie odłowionych zwierząt w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt, 

3) wykonywanie przez podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne niezbędnych zabiegów leczniczych 

u odłowionych zwierząt, 

4) zapewnianie miejsca w schronisku odłowionym zwierzętom, którym nie znaleziono nowego właściciela, 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez podmiot świadczący usługi lekarsko-

weterynaryjne lub przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, 

schronisko dla zwierząt, umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy 

i Miasta oraz tablicach ogłoszeń na terenie Gminy, 
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6) monitorowanie skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy przez stanowisko ds. Gospodarki 

komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem i podmiot 

świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne, w celu zapewnienia im opieki, 

7) dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane będzie przez podmiot świadczący usługi lekarsko-

weterynaryjne, w ramach zawartej umowy z Gminą, poprzez wydawanie karmy ich społecznym opiekunom 

(karmicielom), 

8) zapewnianie przez podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne czasowej opieki zwierzętom 

gospodarskim odebranym właścicielowi we wskazanym gospodarstwie rolnym – J. Sulikowski, Wola 

Zarczycka 340a, 37-311 Wola Zarczycka, 

9) zapewnianie przez podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

2. Informację o bezpańskich zwierzętach, bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym należy 

zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem pod numerami telefonów: 15 876 10 02, kom. 

603 630 002 lub na Posterunek Policji w Rudniku nad Sanem pod numerami telefonów: 15 877 53 75 lub 997. 

Rozdział 5. 

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami 

i humanitarnego ich traktowania 

§ 8. Stanowisko ds. Gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska we współpracy 

z organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Gminy, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, przeprowadzi działania informacyjno - edukacyjne wśród mieszkańców Gminy w zakresie: 

1) opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt, 

2) propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt, 

3) adopcji zwierząt domowych. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 9. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu zabezpieczono w uchwale budżetowej na 

2015 r. w wysokości 20 000,00 zł. 

2. Środki te zostaną wydatkowane na zadania związane z ochroną zwierząt przed bezdomnością w ramach 

podpisanych umów: 

1) za gotowość świadczenia usług oraz utrzymanie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 

rolnym – 4 200,00 zł, 

2) za usługi weterynaryjne – 6 500 zł, 

3) za koszty transportu zwierząt i dojazdy – 1 700,00 zł, 

4) za dokarmianie wolno żyjących kotów – 600,00 zł, 

5) na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt po zawarciu umowy – 7 000,00 zł. 
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