
 

 

UCHWAŁA NR XXX/167/2017 

RADY GMINY OSIEK JASIELSKI 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2017" 

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. z. U. z 2015r.  poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1 art.11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

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

§ 1. Przyjmuje się  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy  Osiek  Jasielski w roku 2017" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski . 

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

Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

          Osiek Jasielski 

 

      mgr Daniel Socha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 1730



Załącznik Nr1 Uchwały Nr XXX/167/2017  

Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2017 roku 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Osiek Jasielski w 2017 r. 

Obowiązki gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynikają z: 

1) Art. 3 ust 2 pkt. 14 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 t. j. ze zm.): „Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą 

warunki niezbędne do ich utrzymywania, a w szczególności: (…) zapobiegają bezdomności zwierząt na 

zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt”. 

2) Art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 t.j. ze zm.): 

„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania należy do zadań własnych gminy”. 

3) Rada Gminy Osiek Jasielski podejmuje corocznie uchwałę w sprawie „Programu Opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski” na podstawie 

art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt corocznie w terminie do 31 marca. Głównym 

celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Osiek Jasielski. Programem objęte są zwierzęta bezdomne, w szczególności psy i koty jak 

również zwierzęta gospodarskie przebywające w granicach terytorialnych naszej gminy. Działania 

określone w programie koncentrują się na psach i kotach, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest 

największa. 

4) Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt – zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały 

5) Bezdomność zwierząt to zagadnienie złożone do którego bez wątpienia przyczynia się postawa człowieka. 

Przyczynami tego zjawiska są: niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

ucieczki zwierząt pozostających bez opieki, nieodpowiedzialność człowieka, panujące mody na dane rasy 

zwierząt, niedostateczna wiedza na temat zasad zapobiegania bezdomności (sterylizacja, kastracja) 

Rozdział 1. 

Cel i zadania programu 

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2. Zadania priorytetowe „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w 2017 r.” obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zderzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
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Rozdział 2. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym ich wyłapywanie 

§ 2. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Osiek Jasielski  będzie   realizowane 

przez  podmiot: Firmę Usługi Techniczno-Weterynaryjne „Arka-vet”, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl, 

reprezentowana przez Panią Agnieszkę Narożnowską. Wyłapane zwierzęta przewożone zostaną do miejsca 

czasowego przetrzymania prowadzącego przez w/w podmiot, celem adopcji, a w przypadku nie znalezienia 

właściciela zostaną przekazane do schroniska prowadzonego przez  fundacje Zwierzyniec w miejscowości 

Szczyty ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn. 

2. Zakres zawarty w umowie obejmuje:  

a) przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Osiek Jasielski 

b) przewiezienie wyłapanych zwierząt odpowiednim środkiem transportu do schroniska lub miejsca czasowego 

przetrzymywania, które posiada Wykonawca. 

c) zapewnienie wyłapanym zwierzętom, umieszczonym w schronisku lub w miejscu czasowego 

przetrzymywania właściwych warunków bytowania, wyżywienia i całodobowej opieki. 

d) całodobowej opieki weterynaryjnej w nagłych przypadkach w tym w wypadkach komunikacyjnych 

(drogowych) z udziałem zwierząt. 

§ 3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały i następuje na podstawie zgłoszeń 

dokonywanych w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim – Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 

§ 4. Przed wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowania działania mające na celu ustalenie ich 

właścicieli lub innych osób, pod których opieką się znajdowały. Jeżeli działania te pozwolą na ustalenie 

właścicieli lub innych osób, pod których opieką bezdomne zwierzęta się znajdowały, zostaną one przekazane 

tym osobom. 

§ 5. Szczegółowe zasady i warunki wyłapywania zwierząt bezdomnych określa Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 

bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753 ze zm.). 

Rozdział 3. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez: 

1) schronisko poprzez prowadzenie działań, zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania 

2) podmiot świadczący usługi związane z całodobową opieką oraz adopcją zwierząt. 

3) z urzędu podejmowane będą działania przez pracownika polegające na poszukiwaniu byłych oraz nowych 

właścicieli dla zwierząt bezdomnych poprzez ogłoszenie wraz za fotografią zaginionego lub porzuconego 

zwierzęcia na terenie Gminy. 

Rozdział 4. 

Usypianie ślepych miotów oraz sterylizacja albo kastracja zwierząt 

§ 7. Usypianie ślepych miotów oraz sterylizacja albo kastracja zwierząt dokonywane mogą być tylko przez 

lekarza weterynarii. 

§ 8. Usługi wymienione w § 7 realizowane będą przez: Firmę Usługi Techniczno-Weterynaryjne „Arka-

vet”, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl, reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Narożnowską 

oraz lekarzem weterynarii Witoldem Zygmuntem, ul. Szpetnara 12, 38-400 Krosno, z którymi Gmina posiada 

zawarte stosowne umowy.  
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Rozdział 5. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 9. Opieka nad wolno żyjącymi kotami różni się od działań podejmowanych na rzecz zwierząt 

bezdomnych i polega głównie na ich dokarmianiu. Pomoc będzie polegała na monitorowaniu największych 

skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Osiek Jasielski i ich dokarmianiu w miejscach, gdzie 

stwierdzono ich skupiska. 

Rozdział 6. 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 10. 1. W przypadku zwierząt gospodarskich, które uciekły bądź się zgubiły i nie potrafią same trafić 

do domu, kluczową rolę odgrywa ich właściwa identyfikacja i powiadomienie jego właściciela. 

2. W razie odebrania zwierzęcia gospodarczego dotychczasowemu właścicielowi w porozumieniu 

z sołtysami, zainteresowanymi mieszkańcami lub organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy 

Osiek Jasielski, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, wskazane zostało gospodarstwo Sołtysa wsi 

Pielgrzymka – Pana Janusza Brączyka, zam. Pielgrzymka 100, działka nr ew. 457/1, w celu zapewnienia 

odpowiedniego dla niego miejsca. 

Rozdział 7. 

Opieka weterynaryjna 

§ 11. 1. Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt realizuje się na podstawie stosownej umowy z podmiotem:  Firma Usługi 

Techniczno-Weterynaryjne „Arka-vet”, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl, reprezentowaną przez Panią 

Agnieszkę Narożnowską, ponadto Gmina Osiek Jasielski posiada zawartą umowę z lekarzem weterynarii 

prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Zygmunt Witold , ul. Szpetnara 12, 38-400 Krosno. 

2. Usługa weterynaryjna wykonywana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierzęcia będzie 

obejmowała w zależności od potrzeby: ·udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie, ·zbadanie ogólnego 

stanu zdrowia, ·wykonanie niezbędnych zabiegów, ·szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz w razie 

konieczności bezzwłoczne uśmiercenie, ·całodobowej opieki weterynaryjnej w wypadkach komunikacyjnych 

z udziałem zwierząt. 

3. Opieka nad zwierzęciem poszkodowanym podczas zdarzenia drogowego następuje po każdorazowym 

zgłoszeniu o miejscu zdarzenia pracownikom Urzędu Gminy Osiek Jasielski. 

Rozdział 8. 

§ 12. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

1. Kształtowanie świadomości mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt będzie realizowane 

poprzez: 

a) informowanie o możliwości adopcji zwierząt wyłapanych 

b) działania edukacyjne realizowane przez nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Osiek Jasielski do włączenia 

treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym 

traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby 

zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów. 

Rozdział 9. 

§ 13. Źródło finansowania realizacji programu. 

1. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań 

Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt. 
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2. W 2017 roku kwota ta wynosi 3000 zł. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie 

świadczenia usług i dostaw, zgodnie z zawartymi umowami wskazanymi w niniejszym Programie 

  

Przewodniczący Rady 

Gminy Osiek Jasielski 

 

mgr Daniel Socha 
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