
 

 

UCHWAŁA NR VI/79/19 

RADY GMINY ŁAŃCUT 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2019r. 

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

(t.j.: Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  

(t.j.: Dz.U. z 2019r. poz. 122 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 

(Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753), Rada Gminy Łańcut u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Łańcut uchwala się 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Łańcut w 2019r.”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

mgr Paweł Dąbek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 marca 2019 r.

Poz. 1407



Załącznik do uchwały Nr VI/79/19 

Rady Gminy Łańcut 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2019r. 

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

żyjących oraz zwierząt gospodarskich - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierząt. 

I 

Cele Programu 

1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Łańcut. 

2. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. 

II 

Wykonawcy Programu 

1. Wójt Gminy Łańcut, 

2. schronisko dla zwierząt, 

3. lecznica weterynaryjna, 

4. organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na 

obszarze gminy Łańcut, 

5. dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Łańcut, 

6. sołtysi wsi gminy Łańcut, 

7. szkoły na terenie gminy Łańcut. 

III 

Zadania Programu 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 

Zadanie realizowane będzie przez schronisko dla zwierząt w Ropczycach prowadzone przez P. Dominika 

Rachwała, Przychodnia Weterynaryjna „Mustang”. ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce dokąd zwierzęta 

przekazywane będą na podstawie podpisanej umowy, obejmującej stałą dyspozycyjność do przyjęcia 

zwierząt, zapewnienie pomieszczenia, wyżywienia i opieki zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz 

poszukiwanie nowych opiekunów. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

Zadanie realizowane będzie przy udziale organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy  

(w szczególności spośród młodzieży szkolnej) poprzez dokarmianie wolno żyjących kotów. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt: 

Zadanie realizowane będzie przez podmiot odławiający zwierzęta - zakład weterynaryjny „CANVET” 

Grzegorz Michno, Ambulatorium Weterynaryjne Ryszard Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, 37-100 Łańcut, na 

podstawie zawartej umowy, każdorazowo na zlecenie Gminy lub Policji. Do czasu przekazania do 

schroniska lub do adopcji zwierzęciem opiekować się będzie podmiot wyłapujący zwierzę, zapewniający 

pomieszczenie, wyżywienie i opiekę zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz niezbędne leczenie zwierząt 

chorych. 
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4. Sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt: 

Sterylizację i kastrację wyłapanych zwierząt bezdomnych wykonywać będzie schronisko. W przypadku 

zwierząt przekazywanych bezpośrednio do adopcji sterylizację lub kastrację wykonuje podmiot odławiający 

zwierzę na każdorazowe zlecenie gminy. 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 

Wójt Gminy, podmiot odławiający, schronisko oraz sołtysi wsi będą prowadzić działania zmierzające do 

ustalenia właścicieli zabłąkanych zwierząt domowych oraz pozyskania nowych właścicieli dla wyłapanych 

bezdomnych zwierząt, których właściciela nie udało się ustalić – funkcjonuje kącik adopcji zwierząt na 

stronie internetowej Gminy oraz skrzynka e-mail ochronazwierzat@gminalancut.pl przyjmująca zgłoszenia 

o zaginięciu, a także o chęci adopcji zabłąkanych zwierząt. Na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy  

i w terenie będą wywieszane ogłoszenia w wersji papierowej, natomiast na stronie www.gminalancut.pl 

i profilu facebook zamieszczane będą ogłoszenia w wersji elektronicznej. Zwierzęta przekazywane będą do 

adopcji przez Gminę Łańcut na podstawie umowy adopcyjnej. Zwierzę przekazane przez Gminę do adopcji 

może otrzymać jednorazowe wsparcie w postaci karmy o wartości do 50,- zł przekazywanej w formie diety 

przez podmiot odławiający przy wydawaniu zwierzęcia nowemu właścicielowi. 

6. Usypianie ślepych miotów: 

Realizacja zadania odbywać się będzie tylko w przypadku zwierząt bezdomnych, na zlecenie Gminy 

przez podmiot odławiający lub schronisko zgodnie z zawartą umową. 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: 

W 2019r. wskazane zostaje indywidualne gospodarstwo rolne w Albigowej 272 posiadające odpowiednie 

warunki do przyjęcia krów, trzody chlewnej, koni, owiec i kóz, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. Zadanie będzie realizowane w oparciu o umowy zawierane każdorazowo z właścicielem, 

obejmujące przyjęcie zwierząt, zapewnienie im pomieszczenia, wyżywienia i opieki. Umowy zawierane 

będą w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łańcucie w celu ustalenia statusu 

epizootycznego przekazywanych zwierząt. 

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

zwierząt:  

Zadanie realizować będzie zakład weterynaryjny „CANVET” Grzegorz Michno, Ambulatorium 

Weterynaryjne Ryszard Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, 37-100 Łańcut, zgodnie z zawartą umową 

zapewniającą całodobową gotowość do świadczeń, w tym lekarskich. 

9. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt obejmie działania informacyjne 

i edukacyjne Urzędu Gminy, szkół i organizacji pozarządowych w zakresie propagowania odpowiedzialnej 

opieki nad zwierzętami, w tym utrzymywania psów, szczepień przeciwko wściekliźnie, znakowania zwierząt, 

znaczenia sterylizacji w ograniczaniu populacji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.  

IV 

Realizacja finansowa Programu 

Program realizowany będzie z funduszy zabezpieczonych w budżecie Gminy Łańcut na rok 2019r. do 

łącznej wysokości 75 000,- zł, w tym: 

Rozdz. III pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - do wysokości 35 000,- zł, 

Rozdz. III pkt 1, 9 - do wysokości 40 000,- zł. 

  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

mgr Paweł Dąbek 
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