
 

 

UCHWAŁA NR IV.38.2019 

RADY GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI 

z dnia 5 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Majdan Królewski na rok 2019 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Kolbuszowej oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Majdan 

Królewski, Rada Gminy Majdan Królewski uchwala co następuje: 

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

na terenie Gminy Majdan Królewski na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim i w sołectwach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Waldemar Kamiński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 marca 2019 r.

Poz. 1794



Załącznik do uchwały Nr IV.38.2019 

Rady Gminy Majdan Królewski 

z dnia 5 marca 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Majdan Królewski na rok 2019 

Rozdział 1. 

Cel Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Majdan Królewski 

§ 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Majdan Królewski na rok 2019, zwanego dalej „Programem", jest zapobieganie bezdomności 

zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Majdan Królewski. 

Rozdział 2. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt 

§ 2. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Majdan Królewski umieszcza się w Schronisku dla 

bezdomnych zwierząt „STRZELCE” w Oleśnicy, 28-220 Oleśnica, prowadzonym przez Jarosława Dudzika – 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Cedzynie, Cedzyna 129, 25-900 Kielce, które zapewnia im 

miejsce i opiekę. 

2. Umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, o którym mowa w ust. 1, zwanym dalej 

„schroniskiem”, odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Majdan Królewski, 

a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym – Jarosław Dudzik z siedzibą w Cedzynie, Cedzyna 129,  

25-900 Kielce. 

§ 3. Schronisko zapewnia bezdomnym zwierzętom, o których mowa w §2 ust. 1: 

1) pomieszczenia chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła 

dziennego, umożliwiające zwierzętom swobodne poruszanie się, 

2) odpowiednią karmę i stały dostęp do wody, 

3) opiekę weterynaryjną w okresie kwarantanny oraz w czasie ich dalszego pobytu w schronisku, 

4) szczepienia ochronne, w tym przeciw wściekliźnie, 

5) kastrację i sterylizację przed oddaniem do adopcji, 

6) poszukiwanie nowych opiekunów, 

7) przekazywanie do adopcji osobom zdolnym zapewnić zwierzętom należyte warunki bytowe. 

Rozdział 3. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Majdan Królewski jest realizowana poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2) zapewnienie ich dokarmiania w miejscach ich przebywania przy udziale wyznaczonego pracownika Urzędu 

Gminu i społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, 

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy, 

4) zapewnienie opieki rannym kotom w schronisku. 

Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Majdan 

Królewski ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby takiego odłowienia z urzędu 

oraz na zgłoszenie interwencyjne. 
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2. Odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 

i bezpieczeństwu ludzi. 

§ 6. 1. Zgłoszenia interwencyjnego, o którym mowa w §5 ust. 1, może dokonać każdy, w dowolnej formie 

(telefonicznie, ustnie, pisemnie) do Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim, ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan 

Królewski (tel. 15 847 10 74 w. 43). 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Majdanie Królewski prowadzi 

Jarosław Dudzik – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Cedzynie, Cedzyna 129, 25-900 Kielce, 

na podstawie umowy zawartej z Gminą. 

3. Odłowione zwierzęta bezdomne niezwłocznie przekazuje się do schroniska, o którym mowa w §2 ust. 1. 

4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 11. 

5. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, po okresie 

2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji. 

6. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia. 

7. Transport bezdomnych zwierząt do schroniska będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym 

do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

8. Ewidencję odłowionych zwierząt prowadzi Urząd Gminy Majdan Królewski. 

Rozdział 5. 

Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 7. Gmina Majdan Królewski realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt: 

1) w schronisku na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Majdan Królewski, a podmiotem 

prowadzącym schronisko, 

2) w Gabinecie Weterynaryjnym „AS” lekarza weterynarii Artura Sączawy, ul. Krasickiego 4, 

39-460 Nowa Dęba, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Majdan Królewski, a wskazanym wyżej 

lekarzem weterynarii. 

§ 8. 1. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta: 

1) w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna, 

2) zwierzęta przeznaczone do adopcji, w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych 

właścicieli, 

3) zwierzęta, których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu. 

Rozdział 6. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im 

należyte warunki bytowania na zasadach określonych w umowie, 

2) Gmina Majdan Królewski poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy (ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy). 

Rozdział 7. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii, w Gabinecie 

Weterynaryjnym „AS” lekarza weterynarii Artura Sączawy, ul. Krasickiego 4, 39-460 Nowa Dęba, z którym 

Gmina Majdan Królewski ma zawartą umowę. 
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2. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

Rozdział 8. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 11. 1. Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostały znalezione na terenie Gminy 

Majdan Królewski oraz zwierzęta gospodarskie, których pozostawienie u dotychczasowego właściciela lub 

opiekuna na terenie Gminy zagraża ich życiu, będą przekazane do gospodarstwa rolnego w Majdanie 

Królewskim pod adresem: 36-110 Majdan Królewski, ul. Chrobrego 1. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy 

Gminą Majdan Królewski a właścicielem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 1. 

Rozdział 9. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 12. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 

Gminy Majdan Królewski zapewniana jest przez lekarza weterynarii Artura Sączawę Gabinet Weterynaryjny 

„AS”, ul. Krasickiego 4, 39-460 Nowa Dęba, na podstawie umowy zawartej z Gminą Majdan Królewski. 

Rozdział 10. 

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

§ 13. W ramach Programu Gmina Majdan Królewski podejmuje działania o charakterze edukacyjno-

informacyjnym, przy współpracy z organizacjami społecznymi, w tym stowarzyszeniami, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt, w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji psów i kotów, a także adopcji zwierząt 

bezdomnych. 

§ 14. Działania, o których mowa w §13, polegają w szczególności na: 

1) propagowaniu wśród mieszkańców Gminy Majdan Królewski przeprowadzania zabiegów kastracji 

i sterylizacji posiadanych zwierząt w celu przeciwdziałania zjawisku niekontrolowanego rozmnażania 

zwierząt, 

2) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, 

3) interwencji w przypadku niewłaściwego traktowania zwierząt, 

4) informowaniu odpowiednich służb o przypadkach utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach lub 

w stanie rażącego zaniedbania, 

5) informowaniu Policji o wszelkich faktach znęcania się nad zwierzętami, 

6) uświadamianiu właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania lub nabycia 

zwierzęcia, 

7) informowaniu mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach, 

8) prowadzeniu innych działań, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji Programu, głównie 

w dziedzinie edukacji na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt, 

9) współpracy Gminy Majdan Królewski przy realizacji Programu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, 

Posterunkiem Policji w Majdanie Królewskim oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Kolbuszowej. 

Rozdział 11. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób ich wydatkowania 

§ 15. 1. Gmina Majdan Królewski przeznacza na realizację zadań wynikających z Programu w roku 

2019 środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł, w tym: 

1) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie – 500,00 zł, 

2) usługi weterynaryjne przewidziane Programem, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, sterylizacja i kastracja oraz usypianie ślepych 

miotów – 3 500,00 zł, 
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3) usługi utrzymania miejsca i opiekę zwierząt w schronisku oraz ich odławianie - 5 000,00 zł, 

4) zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich – 200,00 zł, 

5) pozostałe zadania realizowane w ramach Programu - 5 800,00 zł. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb. 
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