
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/283/2017 

RADY GMINY KRASNE 

z dnia 31 maja 2017 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 11 a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997 r.  

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

Przewodniczący Rady 

Gminy Krasne 

 

Marian Jachowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 2565



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/283/2017 

Rady Gminy Krasne 

z dnia 31 maja 2017 r. 

PROGRAM 

Zapewnienia opieki i przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne na rok 

2017 zwany dalej „Programem”. 

WPROWADZENIE 

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krasne uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne, 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. 

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 Gminy – jednostka organizacyjna przy pomocy której Wójt Gminy Krasne wykonuje zadania, 

2) Zakład Usług Komunalnych – jednostka organizacyjna Gminy Krasne, 

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 odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza. 

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Krasne, za pośrednictwem Urzędu Gminy Krasne. 

Realizatorami Programu są: 

1) Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Krasne, 

2) Zakład Usług Komunalnych, 

3) Organizacje społeczne i stowarzyszenia, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące 

z Urzędem Gminy Krasne 

Rozdział 2. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom: 

Sprawy bezdomnych zwierząt wymagają współpracy Urzędu Gminy Krasne  i organizacji społecznych, 

których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz innych osób prawnych i fizycznych. 
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Gmina Krasne nie posiada własnego schroniska, w związku z tym, w roku 2017 w celu zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom Wójt Gminy Krasne: 

1) Zapewni bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt 39-100 Ropczyce, ul. Polna 

(dz. nr ew. 1393), prowadzonym przez P. Dominika Rachwał prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą: Przychodnia Weterynaryjna MUSTANG Dominik Rachwał ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce, 

2) Zorganizuje poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt (umieszczanie na tablicach 

ogłoszeń i stronie internetowej informacji o możliwości przekazania do adopcji zwierząt bezdomnych), 

3) Zorganizuje z własnych środków dokarmianie wolno żyjących kotów do czasu zapewnienia im opieki, 

4) W przypadku pojawienia się zwierząt bezdomnych stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi i innych 

zwierząt  korzystał będzie z pomocy Policji lub służb weterynaryjnych, 

5) Zapewni odławianie zwierząt bezdomnych określonych w punkcie 4 zlecone uprawnionemu podmiotowi: 

P. Ryszardowi Chudzikowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Chudzik Ryszard 

CANVET Ambulatorium Weterynaryjne w Łańcucie, 37-100 Łańcut ul. Piłsudskiego 40, 

6) Zorganizuje pomoc zwierzętom rannym w przypadkach zdarzeń drogowych. 

Rozdział 3. 

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt realizowane będą: 

1) Działania zmierzające do identyfikacji i znakowania zwierząt domowych na terenie Gminy Krasne, 

2) Informowanie mieszkańców o możliwości usypiania ślepych miotów. Zadanie realizowane może być przez 

właściwego lekarza weterynarii posiadającego uprawnienia do wykonywania tego rodzaju zabiegów. 

Zadanie to może być także realizowane przez schronisko, do którego przekazane będą zwierzęta. Decyzję 

o kwalifikacji miotu do uśpienia podejmuje lekarz weterynarii. 

3) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt umieszczonych w schronisku, na koszt Gminy, 

4) Pomoc finansowa do sterylizacji albo kastracji zwierzęcia bezdomnego przyjętego przez nowego 

właściciela, 

5) Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, 

6) Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich pod adresem Malawa 822, 

7) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych 

przez P. Ryszarda Chudzik prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Chudzik Ryszard CANVET 

Ambulatorium Weterynaryjne w Łańcucie, 37-100 Łańcut ul. Piłsudskiego 40. 

Rozdział 4. 

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt 

W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt  realizowane będą następujące zadania: 

1) Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, 

2) Uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia, 

posiadania zwierzęcia. 

Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem Programu. Kampania 

ta będzie skierowana zarówno do dzieci i dorosłych. W placówkach oświatowych prowadzone będą pogadanki. 

Narzędziem edukacyjnym będą broszury, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich 

bezdomności. Akcja edukacyjna będzie organizowana wspólnie przez Urząd Gminy i zainteresowane placówki 

oświatowe. Akcję edukacyjną przewiduje się również prowadzić w szkołach   i na stronie internetowej Gminy. 

Będzie ona miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów 

związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań 

człowieka w stosunku do zwierząt. 

Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Krasne na 2017 r. w kwocie 

70 000,00 zł. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 2565


		2017-07-14T12:16:45+0000
	Polska
	Małgorzata Barbara Wąsacz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




