
 

 

UCHWAŁA NR 344/XLIX/2018 

RADY GMINY JAWORNIK POLSKI 

z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jawornik Polski w 2018 roku 

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

U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy Jawornik Polski uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Jawornik Polski w 2018 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jawornik Polski . 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr inż. Marek Makarski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 czerwca 2018 r.

Poz. 2740



Załącznik do Uchwały Nr 344/XLIX/2018 

Rady Gminy Jawornik Polski 

z dnia 20 marca 2018 r. 

PROGRAM 

OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE  

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JAWORNIK POLSKI W 2018 ROKU 

§ 1. WPROWADZENIE 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Jawornik Polski zwany w dalszej części Programem jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt. 

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami realizowanych w roku 

2018. 

3. W programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art.11 a ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.856 ze zm.). 

§ 2. CELE PROGRAMU 

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) 

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

4. Edukacja mieszkańców Gminy Jawornik Polski w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 3. ZADANIA W RAMACH PROGRAMU 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt 

4) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt 

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) Usypianie ślepych miotów; 

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

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 4. ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI 

BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM REALIZOWANE BĘDZIE POPRZEZ: 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi tj. przebywającymi na terenie Gminy Jawornik Polski bez opieki 

obejmuje: okresowe odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jawornik Polski w zależności od 

zaistniałej potrzeby i na zgłoszenie Policji lub mieszkańców, realizowane będzie w następujący sposób: 

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmować się będzie uprawniony podmiot w zakresie działania, 

którego jest wyłapywanie zwierząt. 

2. Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska, a w sytuacji gdy 

schronisko nie będzie mogło przyjąć zwierząt bezdomnych, będą one umieszczone w miejscu czasowego 

przetrzymywania, zapewnionego przez Usługi Techniczno-Weterynaryjne ,,ARKA-vet”, ul. Sybiraków 34/1, 

37-700 Przemyśl do momentu gdy znajdzie się dla nich osoby które adoptują bezdomne zwierzęta . 
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3. Wyłapanym zwierzętom, umieszczonym w schronisku lub w miejscu czasowego przetrzymywania 

zapewnione będą właściwe warunki bytowania, wyżywienia i opieki weterynaryjnej. 

4. Wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku będzie realizowane  

w oparciu o umowę zawartą przez Wójta Gminy Jawornik Polski z firmą Usługi Techniczno-Weterynaryjne 

,,ARKA-vet”, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl . 

5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie. 

§ 5. OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI 

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez ustalenie miejsc, 

w których one przebywają oraz zapewnienie im karmy i wody pitnej. Informacja taka zostanie przekazana 

wolontariuszom, którzy będą systematycznie dokarmiać koty. 

§ 6. ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

1. Odławianiem objęte zostaną zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 

człowieka, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu. 

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy Jawornik Polski 

podlegają okresowemu odławianiu –interwencje od mieszkańców Gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje 

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim. 

3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie 

będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia i życia wyłapywanych zwierząt, a także nie będzie im zadawał 

cierpienia . 

4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt. 

§ 7. STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄTW SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT  

1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt przeprowadza się na 

zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust.1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich  

w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczenia do adopcji  

w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 

§ 8. POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) Podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im 

należyte warunki bytowania, 

2) Gmina Jawornik Polski poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy oraz na stronie internetowej gminy, 

3) Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia poprzez poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt 

§ 9. USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt 

bezdomnych, lub w lecznicy dla zwierząt, z którymi zostanie zawarta umowa przez Gminę. 

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny. 

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

odpowiednie służby do tego przeznaczone. 
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§ 10. WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 

następuje na podstawie porozumienia zawartego z właścicielem gospodarstwa. 

Na terenie Gminy Jawornik Polski będzie to gospodarstwo znajdujące się pod adresem: Manasterz 230, 

37-230 Kańczuga. 

§ 11. ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH 

ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowany jest przez Gminę Jawornik Polski poprzez zawarcie umowy z firmą Usługi 

Techniczno – Weterynaryjne ,,ARKA-vet” w Przemyślu, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl posiadającą 

stosowną umowę z lekarzem weterynarii P. Markiem Głubiszem prowadzącym działalność gospodarczą – 

Lecznice dla zwierząt MAX w Przemyślu, ul. Borelowskiego 7 

§ 12. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ 

PROGRAMU ORAZ SPOSOBU ICH WYDATKOWANIA 

1. Na realizację zadań w 2018 roku Gmina Jawornik Polski przeznaczyła środki w wysokości 4.000 złotych 

(słownie: cztery tysiące złotych) 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb. 

§ 13. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNO-INFORMACYJNYM 

 W ramach programu realizowane będą następujące działania o charakterze edukacyjno- 

informacyjnym: 

1) Edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego 

traktowania, 

2) Propagowania sterylizacji i kastracji psów i kotów, 

3) Propagowania adopcji zwierząt bezdomnych, 

4) Informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi 
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