
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/348/2018 

RADY GMINY WIĄZOWNICA 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązownica w 2018 roku 

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 ze zm.) oraz art. 11a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 

poz. 1840 ze zm.), Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Wiązownica na rok 2018”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy Wiązownica 

 

 

Jan Kipczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Poz. 2160



Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/348/2018 

Rady Gminy Wiązownica 

z dnia 28 marca 2018 r. 

PROGRAM 

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA  

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE  GMINY WIĄZOWNICA NA ROK 2018. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązownica oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi, a w szczególności realizacja zadań określonych w art. 11a 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1840 ze zm.), a także 

edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

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

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:   

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wiązownica. 

2) Przytulisku – należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt niebędące schroniskiem, 

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

3) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązownica w 2018 roku”. 

4) Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

5) Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

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

jego towarzysza. 

6) Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim). 

§ 3. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Wiązownica. 

Rozdział 2. 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Wiązownica realizują: 

1) Przytulisko - miejsce czasowego pobytu zwierząt niebędące schroniskiem, w którym zapewnione są 

właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt. 

2) Schronisko, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy 

Wiązownica. 

3) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy, Wiązownica ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica 

poprzez wyłapywanie oraz umieszczenie zwierząt w przytulisku. 

4) Lecznica dla zwierząt „US-Wet” Grzegorz Gudz, Szówsko, ul. Chmielowskiego 3, 37-500 Jarosław 

poprzez sprawowanie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami przebywającymi w przytulisku. 

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

1) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty  wolno żyjące. 

2) Zapewnienie ich dokarmiania. 
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§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1) Odławianie zwierząt nie ma charakteru stałego i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu 

lub na głoszenie interwencyjne. 

2) Odławianiem objęte zostaną zwierzęta bezdomne, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 

i bezpieczeństwu ludzi. 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia 

wyłapanych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

4) Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy w dowolnej formie – telefonicznie, ustnie lub pisemnie – 

do Urzędu Gminy w Wiązownicy, ul Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, tel. 16 622 36 31. 

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt.  

1) Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być przeprowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

2) Zabiegom, sterylizacji lub kastracji nie podlegają: 

a) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub 

wiek; 

b) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w przytulisku lub schronisku z uwagi na możliwość 

zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:  

1) Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt z terenu gminy, umieszczenie zdjęć i informacji 

dotyczących wyłapanych zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązownica 

www.wiazownica.com  , na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach, na stronach 

współpracującej lecznicy oraz na stronie Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Auxilium . 

2) Prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów  

1) Zabieg usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii. 

2) Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić 

mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

3) Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

§ 10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

1) Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich w 2018 r. na terenie gminy 

Wiązownica wskazuje się gospodarstwo Pana Tadeusza Piekuś, położone w miejscowości Mołodycz. 

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

zwierząt. 

1) Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 

gminy Wiązownica będzie realizowana przez Lecznicę dla zwierząt „US-Wet” Grzegorz Gudz, Szówsko 

ul. Chmielowskiego 3, 37-500 Jarosław. 

Rozdział 3. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

W ramach programu realizowane będą następujące działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym: 

- propagowanie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania; 

- propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych; 

- zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do wygłaszania prelekcji na temat właściwej opieki nad 

zwierzętami oraz ich właściwego traktowania; 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 2160

http://www.wiazownica.com/


- propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów. 

Rozdział 4. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

Na realizację zadań przewidzianych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązownica na rok 2018” zaplanowano kwotę – 

11 000,00zł. 
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