
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/228/2018 

RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w 2018 roku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art. 40 ust.1 , art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

(Dz. U. z 2018.1840) uchwala się co następuje: 

§ 1. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  

1) niekontrolowane rozmnażanie, 

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

3) ucieczki zwierząt, 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem , jednostkę organizacyjną, przy 

pomocy której Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem wykonuje zadania; 

2) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć 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; 

3) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

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

w charakterze jego towarzysza; 

4) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w 2018 roku. 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Radomyśl nad Sanem 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
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2. Zadania priorytetowe programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem, 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Radomyśl nad Sanem, 

4) edukacja mieszkańców gminy Radomyśl nad Sanem w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

Rozdział 3. 

REALIZATORZY PROGRAMU 

§ 4. 1. Funkcję koordynatora Programu pełni Wójt Gminy. 

2. Realizację działań dotyczących zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radomyśl nad 

Sanem oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi prowadzi: 

1) urząd we współpracy z schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt – Strzelce, Strzelce 879, 28-220 Oleśnica 

w zakresie przetrzymywania bezdomnych zwierząt, wolontariatem, a także organem Inspekcji 

Weterynaryjnej, 

2) lecznica dla zwierząt , Gabinet Weterynaryjny - lek. wet. Katarzyna Zielińska-Rębisz, Majdan 

Zbydniowski 27, 37-415 Zaleszany - w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

3) policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez 

właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych w przepisach,  

4) Wskazuje się gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich gospodarstwo 

Pana Jędrzejewski Tadeusz, ul. Lubelska 23; 37-455 Radomyśl nad Sanem, 

5) szkoły poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów 

zapobiegania ich bezdomności, 

6) dzierżawcy obwodów łowieckich działający na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, 

7) sołtysi i Rady Sołeckie poszczególnych sołectw. 

Rozdział 4. 

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 

1) zapewnienie miejsc w Schronisku dla Zwierząt „Strzelce” , Strzelce 879, 28-220 Oleśnica, wszystkim 

zwierzętom bezdomnym, zgubionym, wałęsającym się, pozostających bez opieki właściciela i innych 

działań określonych w Ustawie o ochronie zwierząt, wyłapanych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem,  

2) Zabiegowi sterylizacji albo kastracji poddawane będą wszystkie bezdomne zwierzęta w schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt – „Strzelce”, -Strzelce 879, 28-220 Oleśnica, 

3) Zabiegi usypiania ślepych miotów będą przeprowadzane w Gabinecie Weterynaryjnym -  

lek. wet. Katarzyna Zielińska-Rębisz, Majdan Zbydniowski 27, 37-415 Zaleszany, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności w przypadkach 

zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających z 

realizowania zapisów Ustawy o ochronie zwierząt przez - Gabinet Weterynaryjny - lekarz  

wet. Katarzynę Zielińską -Rębisz, Majdan Zbydniowski 27, 37- 415 Zaleszany, 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych odbywać się będzie poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej tut. Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach w sposób 

zwyczajowo przyjęty, 

6) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Ze względu 

na incydentalny charakter zdarzenia w przypadku wystąpienia koniczności umieszczenia zwierząt 

gospodarskich odbywać się będzie w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Wskazane 

gospodarstwo rolne: Pan Jędrzejewski Tadeusz, ul. Lubelska 23; 37-455 Radomyśl nad sanem, 
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7) odławianie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone zależnie od potrzeb przez wynajętą firmę 

posiadająca stosowne zezwolenie tj. Schronisko dla Zwierząt „Strzelce”, Strzelce 879 przy udziale lekarza 

weterynarii. Zwierzęta będą umieszczane w miejscu czasowego przetrzymywania na terenie Gminy, skąd 

niezwłocznie zostaną przekazane do schroniska, 

8) opieka i dokarmianie wolno żyjących kotów będzie koordynowana przez – tut. Urząd Gminy i prowadzona 

na terenie sołectwa Radomyśl nad Sanem, działka nr ew.1533/2 /obok magazynu p.powodziowego/ 

w porozumieniu z sołtysem sołectwa Radomyśl nad Sanem P. Tadeuszem Jędrzejewskim ,  

9) Informacja o lekarzu weterynarii sprawującym całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt zostanie przekazana organom Policji. 

§ 6. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:  

1) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami 

i humanitarnego traktowania zwierząt, 

2) wykonywanie na koszt Gminy znakowania (czipowanie) zwierząt bezdomnych pozostających pod 

tymczasową opieką Gminy przed przekazaniem ich do schroniska, a następnie nowym właścicielom, 

3) pokrywanie przez Gminę kosztów elektronicznego znakowania psów , których właściciele zamieszkują 

teren gminy. Znakowanie będzie prowadzone w miarę posiadanych środków. 

4) usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 

21 sierpnia 1997 roku przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii w porozumieniu z Gminą, 

uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla 

nich właścicieli. Koszty uśpienia pokrywa Gmina. 

§ 7. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy realizowane jest poprzez: 

1) egzekwowanie we współpracy z inspekcją weterynaryjną obowiązku wykonania corocznego szczepienia 

psów przeciw wściekliźnie, 

2) . konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli 

zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 8. Edukacja mieszkańców Gminy Radomyśl nad Sanem w zakresie humanitarnego traktowania 

zwierząt realizowana będzie poprzez: 

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, 

sposobami opieki nad zwierzętami oraz promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do 

zwierząt, 

2) urząd w ramach Programu prowadzi we współpracy z odpowiednimi służbami działania edukacyjne m.in. 

w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych, 

3) spotkania wiejskie prowadzone przez Sołtysów, Radę sołecką oraz rozpowszechnianie ulotek na temat 

zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką. 

Rozdział 5. 

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

§ 9. 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem. 

2. W 2018 roku Gmina Radomyśl nad Sanem zapewniła w budżecie kwotę - 8000.00zł, - w tym na: 

1) przekazanie zwierząt do schroniska (opieka weterynaryjna, zabiegi sterylizacji i kastracji , znakowanie 

zwierząt [czipowanie] , itp.) – 2 000,00 zł. 

2) zakup karmy dla psów - 1 500,00zł, 

3) zakup karmy dla kotów - 500,00zł,  

4) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem, -2 200,00 zł 

5) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. – 1 800,00 zł. 
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomyśl nad Sanem. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Radomyśl nad Sanem 
 

 

Edward Wermiński 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 1836


		2018-04-13T14:45:04+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




