
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/248/2018 

RADY GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późniejszymi zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(tekst jednolity Dz.U.2017.1840) oraz § 2 Rozporządzenia 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) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łańcucie oraz koła łowieckie 

działające na obszarze gminy Białobrzegi tj. Koło Łowieckie „Ryś” w Łańcucie i Koło Łowieckie „Kuropatwa” 

w Żołyni uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białobrzegi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady 
 

 

Jerzy Świętoniowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 20 marca 2018 r.

Poz. 1239



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/248/2018 

Rady Gminy Białobrzegi 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2018. 

I 

Celem wprowadzenia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt – w szczególności psów i kotów na 

terenie Gminy Białobrzegi, zwanego dalej Programem jest :  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt, 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

4) usypianie ślepych miotów, 

5) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

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

8) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli 

wobec zwierząt domowych, 

9) poprawa stanu sanitarno – epidemiologicznego na terenie gminy. 

II 

Realizacja programu będzie polegała na : 

1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom – psom i kotom, miejsca oraz opieki w schronisku dla zwierząt, 

2) odławianiu bezdomnych zwierząt, przebywających na terenie gminy, w stosunku do których nie ma 

możliwości ustalenia właściciela, 

3) zapewnieniu transportu zwierząt do schroniska i umieszczenia ich w schronisku, 

4) prowadzeniu działań mających na celu poszukiwanie właścicieli (opiekunów) zastępczych dla zwierząt 

mających status zwierząt bezdomnych, 

5) usypianiu ślepych miotów, 

6) zawarciu przez Gminę Białobrzegi każdorazowo umowy z właścicielem gospodarstwa położonego 

w miejscowości Białobrzegi, nr domu 210, w którym zostałoby umieszczone zwierzę gospodarskie, w sytuacji 

gdy dalsze pozostawienie u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, 

7) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

oraz w sytuacjach zagrożenia dla ludzi lub innych zwierząt. 

III 

Czynności wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Białobrzegi, opieki weterynaryjnej nad 

wyłapanymi zwierzętami, niezbędnego leczenia w przypadku zwierząt chorych, poszukiwania nowych 

właścicieli (opiekunów), zapewnienia miejsca oraz opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w przypadku 

braku możliwości pozyskania nowego właściciela (opiekuna), usypiania ślepych miotów, eutanazji w sytuacji 

braku rokowań dalszego życia oraz całodobowa opieka weterynaryjna, w tym pomoc zwierzętom 

uczestniczącym w wypadkach drogowych, w ramach Programu będą prowadzone przez Lecznicę dla zwierząt 
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„ADA”, ul. Zamoyskiego 15, 37 – 700 Przemyśl, tel. kontaktowy 16 678-71-68, z którą Gmina Białobrzegi ma 

zawartą stosowną umowę. 

IV 

Po wyłapaniu zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności podejmowane będą działania mające na celu 

przekazanie zwierzęcia do adopcji, a w przypadku braku takiej możliwości, znajdą one schronienie i opiekę 

w Schronisku dla Zwierząt w Żurawicy k. Przemyśla, prowadzonym przez Pana Radosława Fedaczyńskiego, 

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych, ul. Zamoyskiego 15, Przemyśl. 

V 

Ponadto w ramach Programu będą podejmowane działania polegające na : 

1) propagowaniu wśród mieszkańców zabiegów kastracji i sterylizacji posiadanych zwierząt, celem 

zmniejszenia ich populacji, 

2) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, 

3) interwencji w przypadku niewłaściwego traktowania zwierząt, 

4) pouczaniu właścicieli zwierząt i wyznaczaniu terminów naprawy stwierdzonych nieprawidłowości, 

5) odebraniu zwierzęcia, w przypadkach gdy właściciel nie przejawia chęci współpracy, a życie zwierzęcia 

jest zagrożone – na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), 

6) informowaniu odpowiednich służb o przypadkach utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach 

lub w stanie rażącego zaniedbania, 

7) informowaniu Policji o wszelkich faktach znęcania się nad zwierzętami, 

8) uświadamianiu właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania lub nabycia 

zwierzęcia, 

9) informowaniu mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach, poprzez współpracę z Lecznicą 

dla zwierząt „ADA” w Przemyślu, 

10) zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych, 

11) przeciwdziałaniu zjawisku niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, 

12) prowadzeniu innych działań, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji Programu, głównie 

w dziedzinie edukacji na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt, 

13) współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Powiatowym Komendantem Policji w tym 

zakresie. 

VI 

Realizacja programu finansowana będzie ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy 

Białobrzegi na rok 2018 do łącznej wysokości 75 000,00 zł. 

VII 

Wykonawcy Programu :  

1. Wójt Gminy Białobrzegi. 

2. Lecznica dla zwierząt „ADA” w Przemyślu. 

3. Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na 

obszarze gminy. 

4. Dzierżawcy obwodów łowieckich. 

5. Sołtysi wsi. 

6. Szkoły na terenie Gminy Białobrzegi. 
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