
 

 

UCHWAŁA NR LXX/896/18 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 2 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli 

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

poz. 1875 z późn. zm) oraz art.11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz.  

U. z 2017 r. poz. 1840) uchwala się co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, poprawy warunków bezpieczeństwa 

w mieście przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Stalowej Woli na 2018 rok, zwany dalej „Programem”. Program jest załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli 

 

 

Stanisław Sobieraj 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 marca 2018 r.

Poz. 1408



Załącznik do Uchwały Nr LXX/896/18 

Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia 2 marca 2018 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE STALOWEJ WOLI 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma zastosowanie 

do zwierząt domowych w szczególności psów i kotów w tym kotów wolno żyjących, zwierząt gospodarskich, 

przebywających na terenie Stalowej Woli. 

2. Celem programu jest realizacja zadań własnych Gminy Stalowa Wola, zwanej dalej Gminą, 

obejmujących: 

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 schroniskach 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 przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom schronienia w Schronisku dla Zwierząt „Strzelce” Strzelce 879,  

28-220 Oleśnica, zwanym dalej schroniskiem, 

2) zapewnienie w schronisku właściwych warunków egzystencji, zgodnych z potrzebami danego gatunku, 

rasy, płci i wieku, 

3) zapewnienie w schronisku odpowiedniego wyżywienia, 

4) zapewnienie w schronisku właściwej pielęgnacji oraz opieki weterynaryjnej. 

4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana będzie poprzez: 

1) zakup w miesiącach zimowych karmy dla wolno żyjących kotów i przekazanie jej społecznym opiekunom 

kotów wolno żyjących, 

2) regularne dokarmianie kotów wolno żyjących prowadzone będzie przez społecznych opiekunów w miejscu 

ich przebywania. Społeczni opiekunowie zobowiązani są do utrzymywania porządku i czystości w miejscu 

dokarmiania. 

3) prowadzenie i aktualizowanie przez Gminę rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących i miejsc 

przebywania kotów wolnożyjących na terenie gminy Stalowa Wola, celem współpracy w zakresie opieki 

nad kotami. 

5. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Stalowa Wola jako działanie 

o charakterze stałym prowadzone będzie przez lekarza weterynarii Panią Beatę Pawliszyn - Gabinet 

Weterynaryjny „Anvet” Beata Pawliszyn adres: 

Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola, 

2) wyłapywanie w sposób stały, zwierząt błąkających się i pozostających bez właściciela oraz tych, które 

uciekły lub zostały porzucone przez człowieka, 
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3) odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, 

4) zapewnienie wyłapanym zwierzętom pobytu na terenie lecznicy „Anvet” przy  

Al. Jana Pawła II 13 w Stalowej Woli do czasu przewiezienia ich do schroniska lub wydania  

ich właścicielom oraz zapewnienie właściwej opieki obejmującej w szczególności: 

a) opiekę weterynaryjną; 

b) karmienie i pielęgnowanie zwierząt zgodnie z normami żywienia. 

6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt realizowana będzie poprzez: 

1) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w schronisku, u których 

nie istnieją przeciwskazania do wykonania w/w zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek, 

2) zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane będą wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych przez osoby zdolne zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) umieszczanie ogłoszeń na lokalnych stronach internetowych – „Stalowe Miasto” i „Stalówka.net” 

o zwierzętach oczekujących na adopcję. 

8. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie poprzez: 

1) ślepe mioty będą usypiane zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt, 

2) zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane będą przez lekarza weterynarii Panią Beatę Pawliszyn 

prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą Gabinet Weterynaryjny „Anvet” Beata Pawliszyn adres: 

Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola. 

9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - wskazuje się 

gospodarstwo rolne położone w Obojnej pod adresem Obojna 60 jako miejsce zapewniające przechowanie 

bezdomnych zwierząt gospodarskich. 

10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, które mają 

miejsce na terenie Stalowej Woli i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane będzie przez lekarza 

weterynarii Panią Beata Pawliszyn prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą Gabinet Weterynaryjny 

„Anvet” Beata Pawliszyn adres: Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola. 

2) zawarciu umowy na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zostanie powiadomiony Powiatowy 

Lekarz Weterynarii oraz Policja. 

11. Plan znakowania zwierząt realizowany będzie poprzez: 

1) pokrywanie kosztów elektronicznego znakowania bezdomnych psów oraz psów, których właściciele 

zamieszkują na terenie Stalowej Woli. Oznakowanie będzie prowadzone w miarę posiadanych środków. 

2) Określa się następujące zasady finansowania elektronicznego znakowania psów, których właściciele 

zamieszkują na terenie Stalowej Woli: 

a) Gmina zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie usługi elektronicznego 

znakowania psów (czipowania), 

b) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi czipowania, zgłasza się do zakładu leczniczego, 

o którym mowa w ppkt 1, wypełnia formularz oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Stalowej Woli, 

c) Gmina, na podstawie dowodu księgowego wystawionego przez zakład leczniczy dla zwierząt, do którego 

został załączony formularz wskazany w ppkt 2, dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na 

konto zakładu leczniczego, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
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12. Realizacja założonych celów programu: 

1) koordynatorem programu jest Prezydent Miasta Stalowej Woli; 

2) realizacja założonych celów programu odbywać się będzie przy udziale podmiotów, z którymi podpisano 

umowy na wykonywanie zadań, o których mowa w punkcie 2 programu. 

13. Program obowiązuje w roku 2018 i na ten rok przeznaczono kwotę 68.700 zł na jego realizację,  

a w szczególności: 

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 15.000 zł, 

2) sterylizacja – 18.000 zł, 

3) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych – 20.000 zł, 

4) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 12.000 zł, 

5) zapewnienie gospodarstwa rolnego – 1.200 zł, 

6) elektroniczne znakowania psów – 1.000 zł, 

7) edukacja – 1.500 zł. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli 

 

 

Stanisław Sobieraj 
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