
 

 

UCHWAŁA NR 210/XXXIV/2018 

RADY GMINY KRASICZYN 

z dnia 16 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasiczyn w 2018 r. 

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 ze zm. ) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1840 ), po zasięgnięciu opinii podmiotów wymienionych w art. 11a ust.7 ustawy o ochronie zwierząt Rada 

Gminy Krasiczyn uchwala, co następuje 

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

na terenie Gminy Krasiczyn w 2018 r.” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 155/XXIII/2017 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Krasiczyn w 2017 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasiczyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Krasiczyn 

 

 

Irena Dybowska-Ryś 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 20 marca 2018 r.

Poz. 1242



Załącznik do Uchwały Nr 210/XXXIV/2018 

Rady Gminy Krasiczyn 

z dnia 16 lutego 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Krasiczyn w 2018 roku 

Rozdział 1. 

Wprowadzenie  

________________  

§ 1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krasiczyn uchwały w sprawie określenia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krasiczyn 

w 2018 roku”, zwanego dalej „Programem” jest art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 ). 

Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno 

żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są :  

1/. porzucanie zwierząt przez ich właścicieli, 

2/. ucieczki zwierząt, 

3/. niekontrolowane rozmnażanie, 

4/. łatwość w nabyciu zwierząt, 

5/. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie stosowania metod zapobiegania bezdomności,  

ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania, 

6/. panujące mody na dane rasy zwierząt. 

Sterylizacja i kastracja ( pozbawienie możliwości rozmnażania ) zwierząt bezdomnych to norma we 

wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości 

zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji kastracji poprzez prowadzenie 

działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów.  

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedyna z głównych metod zapobiegania ich 

bezdomności. Dane o zaczopowanych zwierzętach wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy Safe – 

Animal, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.  

Rozdział 2. 

Postanowienia ogólne  

___________________________  

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1/. „zwierzętach bezdomnych” – rozumie się przez to 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, 

2/. „zwierzętach gospodarskich” - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 
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3/. „zwierzętach domowych” – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze 

towarzysza, 

4/. „zwierzętach wolno żyjących” – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach 

niezależnych od człowieka, 

5/. „przytulisku” – należy przez to rozumieć „Usługi Techniczno-Weterynaryjne „ARKA – vet”  

ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl” tj. miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, 

w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt, 

6/. „schronisku” – należy przez to rozumieć Fundację „Zwierzyniec” Szczyty ul. Wieluńska 178a, 98-355 

Działoszyn. 

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Krasiczyn 

2. Realizatorami Programu są : 

1/. Wójt Gminy Krasiczyn przy współpracy z sołtysami wsi, 

2/. przytulisko, 

3/. schronisko, 

4/.organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą 

Krasiczyn. 

Rozdział 3. 

Cel i zadania Programu  

______________________________  

§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasiczyn oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to : 

1/. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację ,kastrację i elektroniczne 

znakowanie zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

2/. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3/. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 

4/. odławianie bezdomnych zwierząt, 

5/. usypianie ślepych miotów 

6/ poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

7/. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8/. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

§ 5. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację, kastrację i elektroniczne 

znakowanie zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują ; 

1. Schronisko poprzez obligatoryjne czipowanie oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji 

zwierząt przyjętych do schroniska, za wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek, 

2. Gmina Krasiczyn poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących – ( karmicielkom ) skierowań 

na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, 

3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji 

i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krasiczyn, 
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4. Gmina Krasiczyn poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania 

zabiegów sterylizacji i kastracji na poniższych zasadach ; 

a/. właściciele psów i kotów mieszkający na terenie Gminy Krasiczyn mogą ubiegać się o dofinansowanie 

w wysokości 50% na pokrycie kosztów związanych ze sterylizacją samic lub kastracją samców w ilości 

jednej sztuki rocznie, przy czym dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji przysługuje tylko tym 

właścicielom zwierząt, które oznakowały je elektronicznie oraz posiadają aktualne szczepienia przeciw 

wściekliźnie, 

b/. Gmina Krasiczyn dokonuje zapłaty za wykonaną usługę bezpośrednio na konto zakładu leczniczego 

dla zwierząt, po przedłożeniu faktury. 

§ 6. 1. Koty wolno żyjące bytują głównie na terenie gminy w nielicznej zabudowie wielorodzinnej i są 

elementem ekosystemu a obecność ich zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni ( myszy, szczury ). Pojedyncze 

przypadki tych zwierząt pojawiają się również na pozostałym terenie gminy, które chętnie przygarniane są 

przez mieszkańców, głównie rolników. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi polega w szczególności na ; 

1/. zakazie wyłapywania, wywożenia lub utrudniania bytowania w danym miejscu, 

2/. dokarmianiu w miejscu gromadzenia w okresie jesienno-zimowym, 

3/. zapewnieniu opieki kotom rannym i chorym w przytulisku, schronisku albo w miejscu świadczenia 

usług weterynaryjnych, 

4/. edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania kotów wolno żyjących. 

§ 7. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy realizują: 

1. Gmina Krasiczyn poprzez zawarcie umowy na wyłapywanie i czasowe przetrzymywanie bezdomnych 

zwierząt z podmiotem prowadzącym przytulisko dla zwierząt, który posiada równocześnie zawartą umowę 

z firmą gwarantującą przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska. 

2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

§ 8. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy zajmują się : 

1.  

 Usługi Techniczno-Weterynaryjne „ARKA – vet” ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl, po uprzednim 

zgłoszeniu przez Gminę Krasiczyn, 

2. Organizacje pozarządowe, które posiadają przeszkolone osoby do odławiania zwierząt domowych 

a także wyposażone w odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub 

przekazywane są do przytuliska o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 5. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują : 

Gmina Krasiczyn poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na 

finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy, 

w szczególności psów i kotów. 

§ 10. Poszukiwaniem nowych w właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmują się ; 

1. Gmina Krasiczyn poprzez prowadzenie akcji związanej z adopcją bezdomnych zwierząt polegającej na: 

a/. umieszczaniu na stronie internetowej gminy, wywieszaniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Gminy w Krasiczynie i w poszczególnych sołectwach informacji o poszukiwaniu wśród mieszkańców 

gminy nowych właścicieli ( osób fizycznych ) dla bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie gminy, 

b/. współpracy z sołtysami wsi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt, 

c/. współfinansowaniu w utrzymania bezdomnego zwierzęcia przez pierwsze pięć miesięcy adopcji 

polegającej na wypłacie nowemu właścicielowi jednorazowej kwoty w wysokości 500 zł netto na podstawie 

zawartej umowy, 
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d/. współpracy z wolontariuszami, którzy podejmą się obowiązku przetrzymywania i opieki nad 

zwierzęciem na czas poszukiwania nowego właściciela, 

e/. współfinansowaniu na podstawie zawartej umowy pobytu bezdomnego zwierzęcia u wolontariusza 

w kwocie 100 zł miesięcznie, jednak nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy, 

f/. ustala się minimalne warunki oraz obowiązki jakie musi spełniać wolontariusz lub osoba podejmująca 

się adopcji bezdomnego zwierzęcia : 

odznaczanie się przyjacielskim stosunkiem do zwierząt oraz nieposzlakowaną opinią wśród 

społeczeństwa, 

posiadanie odpowiednich warunków lokalowych do adopcji i przetrzymywanie zwierzęcia, 

dysponowania nie większą ilością zwierząt niż dwa przypadku zamieszkiwania w budynku 

jednorodzinnym ogrodzonym oraz nieposiadania zwierzęcia w przypadku zamieszkiwania w lokalu 

w budynku wielorodzinnym, 

zapewniania zwierzęciu jedzenia, wody, odpowiedniego miejsca do spania oraz dbanie o czystość 

i obowiązkowe szczepienia, 

niezwłoczne zgłaszanie się w razie choroby zwierzęcia do Lecznicy Weterynaryjnej oraz stosowania 

zaleconych przez lekarza wet. leków i zabiegów, 

poddawania się kontroli warunków w jakich przebywają zwierzęta. 

2. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „ARKA” w Przemyślu ul. Sybiraków 34/1. 

3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 11. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne pod 

adresem : Zalesie nr 28A, 37-741 Krasiczyn. 

Umieszczenie w nim zwierząt gospodarskich nastąpi na podstawie zawartej umowy Gminy Krasiczyn 

z właścicielem gospodarstwa, która dotyczyła będzie zapewnienia 

opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim lub też indywidualnych przypadków przekazania zwierząt 

oraz kosztów z nimi związanych. 

Przejęte zwierzę będzie miało zapewnione w tym gospodarstwie wyżywienie, opiekę oraz pomieszczenie 

do przetrzymywania. 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

bezdomnych zwierząt realizują Usługi Techniczno–Weterynaryjne „ARKA – vet” ul. Sybiraków 34/1, 37-700 

Przemyśl oraz lekarz weterynarii Marek Głubisz prowadzący Lecznicę dla Zwierząt „MAX” w Przemyślu 

świadczący usługi weterynaryjne na podstawie zawartej umowy. 

. 

§ 13. Gmina Krasiczyn w ramach Programu, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Usługami 

Techniczno-Weterynaryjnymi „ARKA-vet” w Przemyślu będzie prowadzić działania edukacyjne w szkołach 

oraz wśród mieszkańców gminy na zebraniach wiejskich w zakresie opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania i utrzymywania oraz potrzeby adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 4. 

Finansowanie programu  

_____________________________  

§ 14. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Krasiczyn. 

W 2018 roku gmina zapewniła w budżecie kwotę 23.400,00 zł, z tego adopcja bezdomnych zwierząt 

prowadzona przez Gminę Krasiczyn – 1.400,00 zł, pozostałe zadania – 22.000,00 zł.  
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