
 

 

UCHWAŁA NR VI/42/15 

RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE 

z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzyżów. 

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 

ze zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.856), po 

zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzyżowie 

Rada Miejska w Strzyżowie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

przebywających w administracyjnych granicach Gminy Strzyżów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o : 

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2013 r. poz.856 ), 

2. kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 

3. właścicielu zwierzęcia - osobę, która opiekuje lub opiekowała się trwale zwierzęciem, 

4. zwierzętach bezdomnych – zwierzęta o których mowa w art.4 pkt 16 ustawy. 

§ 3. Celem programu jest zapewnienie opieki oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. 

Rozdział 2 ZADANIA PROGRAMU 

§ 4. Realizacja programu odbywać się będzie poprzez: 

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. usypianie ślepych miotów, 

6. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
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7. wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 

bezdomnych, 

8. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

9. edukację mieszkańców Gminy Strzyżów w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, wynikających 

z przepisów ustawy. 

Rozdział 3 OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 5. Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi Gmina Strzyżów będzie realizować poprzez: 

1. zapewnienie miejsca do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska – 

kojec ustawiony na placu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, 

2. Zapewnienie miejsca w schronisku zgodnie z zawartą umową z Przychodnią Weterynaryjną „Mustang” – 

Dominik Rachwał ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce, 

3. wskazanie gospodarstwa rolnego Pani Anny Fąfary Brzeżanka 84, które może zapewnić miejsce dla 

zwierząt gospodarskich odebranych decyzją Burmistrza ich właścicielowi, 

4. współpraca z organizacjami społecznymi, działającymi na obszarze gminy których statutowym celem 

jest ochrona zwierząt, 

5. zakup i wydawanie karmy opiekunom kotów wolno żyjących, 

6. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

przez Przychodnię Weterynaryjną Lek. wet. Janusz Borysławski ul. Południowa 2 w Strzyżowie. 

7. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt należy realizować poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów zgodnie z art.11a ust.2 pkt 4 ustawy o ochronie zwierząt, które 

zostaną przyjęte do schroniska w roku 2015 r. z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonania tych zabiegów. 

8. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt - 

Przychodnia Weterynaryjna „Mustang” – Dominik Rachwał ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce, zgodnie 

z art.11 a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 6. Zapobieganie bezdomności polega w szczególności na: 

1. odławianiu bezdomnych zwierząt przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z o.o. w Strzyżowie posiadające umowę zawartą z Gminą Strzyżów, która poczyni starania o ustalenie 

dotychczasowego właściciela, 

2. gromadzeniu informacji o osobach zainteresowanych trwałą opieką zwierzęcia bezdomnego 

i przekazania zwierzęcia na ich rzecz. 

§ 7. Gmina Strzyżów w ramach programu będzie prowadzić działalność informacyjną w tym zakresie 

poprzez artykuły w prasie, edukację szkolną, informacje na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej. 

ROZDZIAŁ IV FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 8. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy 

Strzyżów w wysokości 31.000 zł. 

1. Zakup materiałów i wyposażenia /karma/ - 5.000,00 zł. 

2. Zakup usług pozostałych/przewóz do schroniska, pobyt w schronisku/ - 26.000,00 zł. 

§ 9. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych. 

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzyżowa. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa Rady 

Miejskiej w Strzyżowie. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1270



§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/380/14 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 marca 2014 r. 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

mgr Wioletta Drozd 
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