
 
 
 
 

Uchwała Nr XXXIV/ 260/2014 
Rady Gminy 

Jastków 
z dnia 21 marca 2014  r. 

 
 
 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastków na rok 2014”  
 
 
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 11a ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), po 
zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działającym na terenie gminy oraz 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy  
 
- Rada Gminy Jastków uchwala, co następuje:  

§ 1 
 

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Jastków na rok 2014” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastków.  

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Zął. do Uchwały Nr XXXIV/260/2014 z dn. 21.03.2014 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jastków 
na rok 2014 

 
§ 1 

 
1. Określa się następujące cele programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt: 
1) Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Jastków 
2) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 
3) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Jastków 

 
§ 2  

 
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Jastków miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest 
poprzez Gabinet Weterynaryjny Ciecierzyn 80A, 21-025 Niemce, który ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla 
zwierząt. 
a) Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt w schronisku, usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez 
lekarza weterynarii. 
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez podmiot realizujący zadanie odłowu 
zwierząt. 
 

§ 3 
 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 
1) Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Jastków. 
2) Dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach następować będzie przez zakup i wydawanie karmy osobom 

wykonującym czynności nieodpłatnie. 
 
2. Zadanie określone w ust. 1 pkt 2 będzie realizowane poprzez współpracę z mieszkańcami Gminy Jastków: 
         - Panieńszczyzna ul. Słoneczna 3, 21-002 Jastków     
       - Płouszowice Kolonia 124        
        - Dąbrowica 73       

§4 
 

1. W przypadku odebrania zwierzęcia gospodarskiego dotychczasowemu właścicielowi w porozumieniu z sołtysami, 
zainteresowanymi mieszkańcami lub organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Jastków, których 
statutowym celem jest ochrona zwierząt wskazane zostanie gospodarstwo w celu zapewnienia odpowiedniego dla niego 
miejsca.  
 
2. Gospodarstwa rolne współpracujące z Gminą Jastków i oferujące miejsce dla zwierząt gospodarskich odebranych 
dotychczasowym właścicielom: 
1) Marysin ul. Ziemska 110   21-002 Jastków   
2) Panieńszczyzna 97   21-002 Jastków       
3) Marysin ul. Ziemska 120  21-002 Jastków 
Wskazane gospodarstwa rolne spełniają wymogi odnośnie utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt.      
 
3. Lista zawierająca pełne dane teleadresowe gospodarstw wymienionych w ust. 2 znajduje się w Urzędzie Gminy 
Jastków. 
 

§5 
 

1. Zadanie polegające na wyłapywaniu, transportowaniu bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje się na podstawie stosownej umowy 
z podmiotem prowadzącym Gabinet Weterynaryjny Ciecierzyn 80 A 21-025 Niemce reprezentowanym przez lekarza 
wet. Zbigniewa Góreckiego.  
2. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, a usługa odłowienia następuje każdorazowo po ustnym, 
telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu informacji o miejscu przebywania zwierzęcia do pracownika Urzędu Gminy 
Jastków. Środek transportujący zwierzęta jest przystosowany do humanitarnego przewozu zwierząt. Odławianie 
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bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla 
życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 
3. Usługa weterynaryjna wykonywana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierzęcia obejmuje                        
w zależności od potrzeby: 
1) Dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie. 
2) Udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie. 
3) Podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia. 
4) Przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji. 
5) Okresowym przetrzymywaniu leczonych zwierząt. 
6) Poddaniu zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków farmakologicznych. 
7) Zabezpieczeniu i przekazaniu uprawnionemu podmiotowi zwłok zwierzęcia do unieszkodliwienia tj.: P.P.P. Bacutil 

24-100 Puławy ul. Dęblińska 18. 
 
4. Interwencja w sprawie zwierzęcia poszkodowanego podczas zdarzenia drogowego następuje po każdorazowym 
zgłoszeniu ustnym, telefonicznym lub mailowym  o miejscu zdarzenia do pracownika Urzędu Gminy Jastków. 

 
§6 
 

Podmiotem realizującym usługę polegającą na zabezpieczeniu i transporcie do zakładu utylizacji padłych zwierząt jest 
Gabinet Weterynaryjny Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn reprezentowany przez lekarza wet. P. Zbigniewa 
Góreckiego. 
 
1. Informacja o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych podawana będzie do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz na stronach internetowych, na których zostaną zamieszczone stosowne 
ogłoszenia.  

2.  Prowadzona będzie współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, w ramach której pracownicy Urzędu Gminy Jastków przekazywać będą informacje o bezdomnych 
zwierzętach i możliwości adopcji. 

 
§7 
 

1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Jastków zarezerwowanych na rok 2014  w wysokości 
 30 000 zł. 

2. Wspomniane wyżej środki wydatkowane będą na zadania określone w §2 i §5 zgodnie z cenami usług określonymi w 
umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami oraz na zadanie określone w  §3 w zależności od potrzeb. 
3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizacje przedmiotowego programu w trakcie jego 
realizacji, jeśli środki wymienione w §7 ust.1 będą niewystarczające. 
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