
 

 

UCHWAŁA NR XXII/275/2018 

RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec 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 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.  

U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala, co następuje: 

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

zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2018 roku. 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych i gospodarskich przebywających 

w granicach administracyjnych Gminy. 

§ 3. Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych: 

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy; 

2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3.  

§ 4. 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 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; 

9. sterylizacja lub kastracja zwierząt, które mają właścicieli lub opiekunów 
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§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt „Wesoły Kundelek” 

prowadzonym przez Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal, ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko realizowane jest 

na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Nozdrzec z jednostką je prowadzącą. 

§ 6. 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. Z osobami, które będą 

systematycznie dokarmiać koty Gmina podpisze stosowne umowy. 

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się stale w odpowiedzi na interwencję. Odławianiem objęte 

zostaną zwierzęta, 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. Odławianiem zajmuje się Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal w Lesku, z którym Gmina 

Nozdrzec ma podpisaną umowę. 

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

zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. Zabiegom tym nie podlegają zwierzęta w okresie 

14 dni od daty umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna 

oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie  

o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, w tym na 

stronach internetowych oraz poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii Piotra Włodka 

prowadzącym Lecznicę Weterynaryjną ANIMALVET w Brzozowie, z którym została zawarta umowa przez 

Gminę. 

§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich następuje 

na podstawie zawartej umowy przez Wójta Gminy Nozdrzec z właścicielem gospodarstwa – Sylwią Potoczną, 

zam. Wara. Zakres umowy określa gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, 

ponadto przy indywidualnych przypadkach przekazania zwierząt określone zostaną szczegółowe działania 

i obowiązki w odrębnej umowie. 

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

zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie przez Gminę umowy z lekarzem weterynarii Piotrem Włodkiem 

prowadzącym Lecznicę Weterynaryjną ANIMALVET w Brzozowie. 

§ 13. Sterylizacja i kastracja zwierząt, które mają właściciela lub opiekuna odbywać się będzie w celu 

zmniejszenia populacji tych zwierząt, a sytuacja finansowa właścicieli lub opiekunów jest bardzo trudna. 

Istotny wpływ na podjęcie decyzji będzie miał stan zdrowia i wiek właścicieli lub opiekunów tych zwierząt. 

Zabiegi te będą wykonywane przez lekarza weterynarii Piotra Włodka, prowadzącego Lecznicę Weterynaryjną 

ANIMALVET w Brzozowie, z którym została zawarta umowa przez Gminę. Ilość zabiegów uzależniona 

będzie od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

§ 14. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest 

poprzez: 

1. włączanie, w szkołach i przedszkolach do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, 

zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami 

opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację; 

2. organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania 

zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi 

i instytucjami, 

3. poruszanie na zebraniach tematów dotyczących problemów bezdomności zwierząt i zasad humanitarnego 

traktowania zwierząt. 

§ 14. Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt zapewnia się środki 

finansowe w budżecie na 2018 rok (zestawienie kosztów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). 
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§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Nozdrzcu 

 

 

Stanisław Potoczny 

 

 

Zestawienie środków finansowych  

na realizację Programu w 2018 roku 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota w zł. 

1 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nozdrzec 10 908,31  

2 Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację zwierząt domowych 2 500,00  

3 Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 300,00  

4 Odławianie bezdomnych zwierząt 1 200,00  

5 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 

1 000,00 

6 Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 300,00  

7 Usypianie ślepych miotów 200,00  

8 zapewnienia opieki w miejscu zastępczym dla zwierząt gospodarskich 
 

300,00  

 Razem 16 708,31  
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