
 

 

UCHWAŁA NR VIII/30/2015 

RADY GMINY PRZEMYŚL 

z dnia 31 marca 2015 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Przemyśl w roku 2015 

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

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

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) Rada Gminy Przemyśl uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Przemyśl w 2015 r. stanowiący załącznik do Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemyśl 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Przemyśl 

 

 

Ryszard Miśniak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 maja 2015 r.

Poz. 1582



Załącznik do Uchwały Nr VIII/30/2015 

Rady Gminy Przemyśl 

z dnia 31 marca 2015 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZEMYŚL W 2015 ROKU 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gminie, należy przez to rozumieć gminę Przemyśl, 

2) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Przemyśl; 

3) 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; 

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

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

towarzysza; 

5) programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemyśl w 2015 roku”. 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy; 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy; 

4) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

Rozdział 3. 

REALIZATORZY PROGRAMU 

§ 3. 1. Rada Gminy przyjmuje, ze funkcję koordynatora Programu pełni Wójt za pośrednictwem stanowiska 

do spraw rolnictwa. 

2. Rada Gminy przyjmuje, że realizacje działań dotyczących zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi prowadzi: 

1) urząd we współpracy z schroniskami, wolontariatem, organem Inspekcji Weterynaryjnej; 

2) policja poprzez egzekwowanie przestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez 

właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych w przepisach; 

3) szkoły poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów 

zapobiegania ich bezdomności; 
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4) dzierżawcy obwodów łowieckich działający na terenie gminy; 

5) sołtysi. 

Rozdział 4. 

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU 

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 

1) zapewnienie miejsc w schronisku wszystkim zwierzętom bezdomnym, zgubionym, wałęsającym się, 

pozostających bez opieki właściciela i innych działań określonych w Ustawie o ochronie zwierząt 

zebranym z terenu gminy; 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (szczególności w przypadkach 

zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających 

zrealizowania zapisów Ustawy o ochronie zwierząt przez miejscowego lekarza weterynarii; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką 

gminy - stanowisko do spraw rolnictwa; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez Lecznicę dla Zwierząt „ADA” na zlecenie 

urzędu z nadzorem miejscowego lekarza weterynarii; 

5) opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz ograniczenie ich populacji realizowane jest poprzez; 

a) umożliwienie społecznym opiekunom kotów wolno żyjących wykonywania u tych zwierząt zabiegów 

sterylizacji chirurgicznej na koszt gminy, 

b) pomoc w dokarmianiu kotów wolno żyjących poprzez nieodpłatne wydawanie zarejestrowanym, 

społecznym opiekunom tych zwierząt karmy suchej, 

c) udzielanie społecznym opiekunom kotów przez schronisko doraźnej pomocy podczas wyłapywania 

kotów do sterylizacji chirurgicznej. 

6) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

2. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami 

i humanitarnego traktowania zwierząt; 

2) wykonanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową 

opieką gminy przed przekazaniem ich nowym właścicielom; 

3) usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art.11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 

21 sierpnia 1997 roku przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii w porozumieniu z gminą; 

4) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla 

nich właścicieli, lub chore bezdomne, które uzna lekarz weterynarii że nie rokują nadziei na wyzdrowienie; 

5) sfinansuje lekarzowi weterynarii czynności opisane w punkcie 2 i 3. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy realizowane jest poprzez: 

1) egzekwowanie we współpracy z inspekcją weterynaryjną obowiązku wykonania corocznego szczepienia 

psów przeciw wściekliźnie, 

2) konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli 

zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie 

poprzez: 

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia do treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, 

sposobami opieki nad zwierzętami oraz promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do 

zwierząt; 
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2) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, osobami prawnymi i fizycznymi akcji, 

konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy przy 

współudziale Policji na temat zapobiegania bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu 

posiadania zwierzęcia; 

3) Urząd w ramach Programu prowadzi we współpracy z odpowiednimi służbami działania edukacyjne m.in. 

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

propagowania sterylizacji i kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych; 

4) spotkania wiejskie prowadzone przez sołtysów, oraz rozpowszechnianie ulotek na temat zagadnień 

związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką. 

Rozdział 5. 

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJE PROGRAMU 

§ 5. 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy. 

2. W 2015 r. gmina zapewniła w budżecie kwotę 15000 zł w tym na: 

1) przekazanie zwierząt do schroniska (karma, opieka weterynaryjna, zabiegi sterylizacji i kastracji itp.); 

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy; 

3) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
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