
Załącznik do  

uchwały Nr XLI/200/2013 

Rady Gminy Podedwórze 

z dnia 30 grudnia 2013r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na rok 2014. 

 

Celem programu jest: 

§ 1. 

1.Zapewnienie opieki nad domowymi zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art.4 pkt 16 

ustawy o ochronie zwierząt, 

2. zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 2. 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Podedwórze realizować będą 

uprawnione organizacje społeczne i podmioty gospodarcze na podstawie zawartej między 

stronami umowy, na mocy której bezdomne zwierzęta umieszczone będą w schroniskach.  

 

§ 3. 

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez; 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2) zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania. 

2. Realizacja wyżej wymienionych zadań nastąpi poprzez współdziałanie z 

organizacjami społecznymi i mieszkańcami gminy Podedwórze. 

 

§ 4. 

1. Na terenie gminy Podedwórze wprowadza się stałe, interwencyjne wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki ,                          

w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub osoby,              

pod opieką której dotychczas zwierzę pozostawało. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie się odbywało z zachowaniem zasad 

humanitaryzmu. 

4. Transport zwierząt będzie się odbywał środkiem transportu przystosowanym do tego 

celu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

5. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przekazane do Schroniska dla psów w 

Długiej Kościelnej, ul. Szczęśliwa 55, 05-074 Halinów. 

 

§ 5. 

1. Gmina Podedwórze realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w 

schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko 

z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych 

zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek. 

2. Zabiegi sterylizacji kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza 

weterynarii. 

3. Zabiegom, o którym mowa w ust. 1 podlegają zwierzęta w okresie po upływie 14 dni 

od daty umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się 

właściciela lub opiekuna. 



§ 6. 

1. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będą poprzez; 

1)  umieszczania stosownych informacji na stronach internetowych gminy, tablicach 

ogłoszeń, w miejscach publicznych, 

2) prowadzenie innych działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i 

oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym  adopcją 

oraz zdolnym zapewnić należyte warunki bytowania, 

3) prowadzenie akcji edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, mającej na 

celu kształtowanie właściwych postaw  w  zakresie opieki nad zwierzętami i walki 

z bezdomnością  

2. Szczegółowe warunki adopcji bezdomnych zwierząt zostaną określone w 

porozumieniu zawartym między gminą, a osobą przyjmującą zwierzę do adopcji. 

 

§ 7. 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie bez zadawania bólu.  

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania  

ich przez odpowiednie służby. 

 

§ 8. 

1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Mirosława Saczuka zam. Hołowno 5, 21-222 

Podedwórze jako interwencyjne miejsce zapewniające opiekę dla zwierząt 

gospodarskich. 

2. Szczegółowe warunki umieszczania i zapewnienia opieki zwierząt zostaną zawarte w 

podpisanej umowie pomiędzy gminą, a  właścicielem gospodarstwa. 

3. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, gmina Podedwórze 

podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

 

§ 9. 

1. Obowiązek zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest poprzez umowę z lekarzem 

weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo. 

2. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 została podpisana umowa z lekarzem 

weterynarii Panem Arturem Kołbunem prowadzącym „Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet. Artur Kołbun 21-222 Podedwórze” 

 

§ 10. 

1. Edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowani. 

2. Zachęcanie nauczycieli szkół i przedszkoli do włączenia treści programowych w 

dziedzinie ochrony środowiska oraz zagrożeń z tym związanych, humanitarnego 

traktowania zwierząt, promowanie podstawowych postaw zachowań w stosunku do 

zwierząt. 

3. Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji 

mieszkańców gminy Podedwórze w ramach działalności z tego typu organizacjach. 

4. Propagowanie akcji adopcji zwierząt bezdomnych 

 

 

 



§ 11. 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina 

Podedwórze. 

2. Środki finansowe na realizację zadań w wysokości 5000,00. zł. zostały zapewnione w 

budżecie gminy Podedwórze na rok 2014. 

3. Środki na realizację zadań będą wydatkowane na bieżąco w ramach realizacji 

podpisanych umów.  

 

 


