UCHWAŁA NR XXXIV/ 270 /2014
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Gminie Krościenko Wyżne na 2014 rok.
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.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), po
uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie oraz zarządcy obwodu łowieckiego swym
zasięgiem obejmujących teren Gminy Krościenko Wyżne uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Gminie Krościenko Wyżne na 2014 rok” w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krościenko Wyżne
mgr Antoni Dębiec
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/ 270 /2014
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 marca 2014 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KROŚCIENKO WYŻNE W 2014 ROKU
WPROWADZENIE
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) zwierzę jako
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę
i opiekę.
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krościenko Wyżne uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krościenko Wyżne
w 2014 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt
zdarza się najczęściej w Gminie Krościenko Wyżne.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Krościenko Wyżne;
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krościenko Wyżne;
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krościenko Wyżne;
4) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko „Wesoły kundelek” z siedzibą w Lesku ul. Sanowa,
z którym Gmina Krościenko Wyżne posiada stosowną umowę;
5) gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Pana Jacka Frydrycha w Krościenku
Wyżnym przy ulicy Brzozowskiej 91, zapewniające miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, z którym
Gmina zawarła stosowną umowę;
7) 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;
8) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
9) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);
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10) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Krościenko Wyżne posiadającą
i utrzymującą oraz sprawującą nadzór nad zwierzęciem lub zwierzętami, o których mowa w Programie;
11) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krościenko Wyżne” w 2013 roku”;
12) lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal z siedzibą w Lesku ul.
Piłsudskiego 48, z którym Gmina Krościenko Wyżne zawarła stosowną umowę;
13) zakładzie leczniczym, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal z siedzibą w Lesku ul
Piłsudskiego 48, z którym Gmina Krościenko Wyżne zawarła stosowną umowę;
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt.
2. Realizatorami Programu są:
1) pracownicy Urzędu;
2) koło łowieckie, działające na obszarze Gminy;
3) schronisko dla zwierząt;
4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą;
5) rolnicy z terenu Gminy;
6) społeczni opiekunowie (karmiciele), deklarujący współpracę w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 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) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
6) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez ich kastrację i sterylizację;
7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 4. Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy, w tym również zwierzętom bezdomnym realizują:
1) schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych wyłapanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne;
2) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
3) Gmina poprzez umowę ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy;
4) Gmina poprzez zlecanie odłowu bezdomnych psów podmiotowi, z którym posiada stosowną umowę
i prowadzenie skutecznej adopcji. W przypadku braku skuteczności w prowadzeniu akcji adopcyjnej zwierzęta
będą kierowane do schroniska;
5) Gmina poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest ochrona
zwierząt;
6) Gmina poprzez współpracę z kołem łowieckim działającym na jej obszarze.
§ 5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie odbywa się poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
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2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
3) pokrywanie kosztów przeprowadzania zabiegów kastracji bądź sterylizacji wolno żyjących kotów z terenu
Gminy;
§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko dla zwierząt, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowania,
2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska dla zwierząt oraz
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. zamieszczanie ogłoszeń
o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu.
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający
odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma głównie charakter interwencyjny, na podstawie zgłoszeń
mieszkańców Gminy.
3. Bezdomne odłowione zwierzęta umieszczane są w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Gabinet
Weterynaryjny Karol Kusal w Lesku.
4. Wyłapane zwierzę może zostać wydane właścicielowi, pod warunkiem, że udowodni on swoje prawo do
zwierzęcia i ureguluje poniesione przez Gminę koszty wyłapania i transportu do schroniska.
5. Schronisko dla zwierząt na bieżąco prowadzić będzie działania zmierzające do przekazania zwierząt do
adopcji.
6. W sytuacji braku możliwości wykonania usługi przez podmiot, z którym została zawarta w tym zakresie
umowa, Gmina może zlecić wykonanie usługi odłowu i przewiezienia psów do schroniska innemu, dostępnemu
w danym czasie podmiotowi tylko w przypadku, kiedy zwierzęta bezdomne znajdować się będą w sytuacji
zagrażającej ich życiu lub zdrowiu.
7. W chwili zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu bezdomnego zwierzęcia i braku możliwości
przekazania go do schroniska, zwierzę może zostać przekazane na podstawie wydanego przez Wójta zlecenia do
najbliższego dostępnego ośrodka sprawującego stałą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje Gmina poprzez zlecanie świadczenia usług w zakresie udzielenia całodobowej pomocy weterynaryjnej dla
ofiar wypadków podmiotowi, z którym Gmina zawarła stosowną umowę – Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal
w Lesku.
§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, realizuje przytulisko dla zwierząt, z którym
współpracuje Gmina poprzez wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów przez lekarza weterynarii, zgodnie
z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt.
2. Gmina pokrywa z budżetu koszty związane z usypianiem ślepych miotów bezdomnych psów lub kotów
wolno żyjących.
§ 10. 1. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy będą odbierane dotychczasowym
właścicielom i przekazywane do wskazanego przez Wójta gospodarstwa rolnego, z którym Gmina posiada
stosowną umowę.
2. Szczegółowy sposób sprawowania opieki nad zwierzętami, o których mowa w ust. 1 zostaną określone
w umowie.
3. Koszty transportu, utrzymania i ewentualnej konieczności leczenia odebranego zwierzęcia będzie ponosił
jego dotychczasowy właściciel.
Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 11. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów realizować będą:
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1) Gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli;
2) schronisko dla zwierząt poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
3) Gmina w razie potrzeby zleci wyłapanie zwierząt bezdomnych, w szczególności kotów wolno żyjących celem
przeprowadzenia zabiegów kastracji lub sterylizacji przez lekarza weterynarii, z którym Gmina posiada
stosowną umowę;
4) Gmina dokona zapłaty za wykonane usługi sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno
żyjących, po przedłożeniu przez wykonującego zabieg lekarza weterynarii faktury/rachunku.
Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 12. 1. Gmina w ramach Programu poczyni starania w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, które realizowane będą w szczególności poprzez:
1) podjęcie działalności informacyjnej skierowanej do mieszkańców, a w szczególności właścicieli zwierząt
domowych i gospodarskich w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad tymi zwierzętami oraz o ich
humanitarnego traktowania;
2) propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt;
3) propagowanie świadomej adopcji zwierząt;
4) informowanie o przepisach dotyczących zwierząt, zwłaszcza w zakresie handlu zwierzętami.
2. Działania w zakresie edukacji odbywać się będą poprzez:
1) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz
szkołami z terenu Gminy poprzez zachęcanie do włączenia do treści programowych zagadnień związanych
z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i gospodarskich oraz zagadnień związanych ze standardami
opieki nad zwierzętami;
2) organizowanie konkursów, akcji, spotkań i innych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z terenu Gminy;
3) promowanie celów Programu w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych;
4) propagowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka wobec zwierząt;
5) propagowanie świadomego nabywania zwierząt, poprzedzonych analizą możliwości zapewnienia im
odpowiedniej opieki i godnych warunków bytowania;
6) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. 1. Program finansowany jest w całości z budżetu Gminy Krościenko Wyżne, a wysokość środków
finansowych przeznaczonych na jego realizację została określona w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu wydatkowane będą w sposób gwarantujący
osiągnięcie jak najlepszych efektów oraz dobór optymalnych metod i środków służących osiągnięciu założonych
celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.
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