
 

 

UCHWAŁA NR XXX/139/2017 

RADY GMINY NIEBYLEC 

z dnia 21 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2017. 

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. 11a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), 

Rada Gminy Niebylec uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Niebylec w roku 2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niebylec, a nadzór nad jej wykonaniem powierza 

się Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy 

Niebylec. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

mgr Danuta Lęcznar 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1211



Załącznik do Uchwały Nr XXX/139/2017 

Rady Gminy Niebylec 

z dnia 21 marca 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Niebylec w roku 2017. 

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

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w 2017 r.” 

jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 

z późn. zm.). Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, 

a w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Niebylec. 

Rozdział  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Niebylec; 

2) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.); 

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 innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 

w charakterze jego towarzysza; 

5) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

6) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

7) Programie, należy, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w 2017 r.; 

8) właścicielu, należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Niebylec, posiadającą zwierzę 

lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale. 

Rozdział  II 

CEL  I ZADANIA  PROGRAMU 

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania Programu to: 

1) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy, 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Niebylec, 

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
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7) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich 

bezdomności, 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. 

Rozdział  III 

REALIZATORZY PROGRAMU 

§ 3. Realizatorami działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt oraz zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Niebylec są: 

1) Wójt Gminy Niebylec, który swoje uprawnienia wykonuje za pośrednictwem Referatu Mienia i Ochrony 

Środowiska, 

2) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

3) Przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkół z terenu Gminy poprzez edukację dzieci i młodzieży 

w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt  i sposobów zapobiegania ich bezdomności. 

Rozdział  IV 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

§ 4. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy realizowana będzie poprzez: 

1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych 

przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

2) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania. 

§ 5. Edukacja społeczeństwa Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów 

zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez: 

1) włączanie nauczycieli (przedszkoli, szkół) do propagowania treści programowych w dziedzinie ochrony 

środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad 

zwierzętami, promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt; 

2) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

§ 6. Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi Gmina Niebylec będzie realizowała poprzez: 

1) zbieranie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się i pozostających bez opieki 

właściciela. W przypadku stwierdzenia faktu wałęsania się bezdomnego zwierzęcia na terenie gminy 

zostanie podjęta, przy współpracy z lekarzem weterynarii oraz policją akcja mająca na celu schwytanie 

bezdomnego zwierzęcia. Po schwytaniu, zwierzę będzie umieszczone w przygotowanym kojcu 

na Oczyszczalni Ścieków w Niebylcu - do czasu umieszczenia zwierzęcia w schronisku dla zwierząt, 

na podstawie wzajemnych umów, w miarę posiadania przez nie wolnych miejsc. 

2) odławianie bezdomnych zwierząt przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie będzie 

prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

3) wskazanie gospodarstwa rolnego w Gwoźnicy Dolnej Nr 119, które może zapewnić miejsce dla zwierząt 

bezdomnych gospodarskich, z którym Gmina Niebylec ma zawarte stosowne porozumienie, 

4) współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

działającymi na terenie gminy, 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

przez Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Witold Żydzik 38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 24, reprezentowaną 

przez lekarza weterynarii Pana Witolda Żydzika, z którym Gmina ma zawartą stosowną umowę. 

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizują: 

1) Gmina, poprzez: 
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a) zapewnienie kotom z terenu Gminy niezdolnym do samodzielnego bytowania opieki w tym, jeżeli jest to 

konieczne ich dokarmiania, 

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale przedstawiciela Urzędu. 

2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno 

żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 8. 1) Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt 

realizuje Gmina poprzez zawieranie umów z zakładem leczniczym dla zwierząt. 

2) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje Gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcającej 

właścicieli psów i kotów do wykonywania w/w zabiegów. 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Gmina poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez 

umieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: 

www.niebylec.pl , 

2) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

Rozdział V 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 10. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Niebylec. 

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu są zabezpieczone w budżecie Gminy 

Niebylec w kwocie 4 000 zł. 

3. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecanie usług podmiotom zewnętrznym. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

mgr Danuta Lęcznar 
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