
 

 

UCHWAŁA NR V.21.2019 

RADY GMINY W BALIGRODZIE 

z dnia 4 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baligród na 2019 rok 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 122) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesku 

Rada Gminy Baligród 

uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Baligród na 2019 rok, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baligród. 

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

Województwa Podkarpackiego. Załącznik do Uchwały Nr V.21.2019 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 

4 marca 2019 roku 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 marca 2019 r.

Poz. 1801



PROGRAM 

OPIEKI NAD ZWIĘRZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ  

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BALIGRÓD W 2019 ROKU 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Baligród ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich. Sterylizacja 

i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to 

najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt i ma na celu ograniczenie 

populacji bezdomnych zwierząt w gminie. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich 

sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych, przy udziale 

organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Koty wolno 

żyjące są elementem ekosystemu. Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty wolno 

żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi. Nie należy ich wyłapywać lecz stwarzać warunki bytowania 

w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Mając na celu kontrolę populacji kotów wolno żyjących 

oraz stan ich zdrowotności, gmina finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających 

w schronisku. Ponadto wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami poprzez przyznanie 

karmy, w celu ich dokarmiania. Realizacja zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia 

liczby bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami, które jako istoty żyjące, 

zdolne do odczuwania cierpienia zasługują na poszanowanie, ochronę i opiekę. 

§ 1. 1. Program obejmuje: 

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) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami; 

§ 2. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Baligród będą umieszczane w Schronisku dla zwierząt 

w Szczytach, prowadzonym przez Fundację „Zwierzyniec” w Szczytach, ul. Wieluńska 178A,  

98-355 Działoszyn, w ramach umowy zawartej z firmą Usługi Techniczno - Weterynaryjne ARKA - vet,  

ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl, celem zapewnienia im miejsca i opieki. 

§ 3. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez 

zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących oraz organizacjom społecznym, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

2. Opiekę kotom chorym i rannym zapewnia się w Lecznicy dla zwierząt MAX w Przemyślu w ramach 

umowy z firmę Usługi Techniczno - Weterynaryjne ARKA - vet, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl, oraz 

w miejscu czasowego pobytu zapewnionym przez firmę Usługi Techniczno - Weterynaryjne ARKA - vet,  

ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl. 

§ 4. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez: 

1) schronisko prowadzące działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 

bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) Urząd poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy, sołectw oraz na stronie internetowej gminy (www.baligrod.pl), 
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3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych, 

4) lekarza weterynarii, poprzez adopcję na rzecz osób gwarantujących zapewnienie należytej opieki dla 

adoptowanego zwierzęcia, 

5) Fundację ‘’ Zwierzyniec’’ której statutowym celem jest opieka nad zwierzętami. 

2. Do adopcji będą kwalifikowane odłowione bezdomne zwierzęta, dla których nie istnieje możliwość 

ustalenia ich właściciela, po upływie okresu czternastodniowej kwarantanny. 

3. Bezdomne zwierzęta przed przekazaniem do adopcji winne być poddane zabiegowi sterylizacji lub 

kastracji dokonanej przez lekarza weterynarii, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Baligród będzie realizowane przez firmę Usługi 

Techniczno - Weterynaryjne ARKA - vet, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały i będzie dokonywane na zgłoszenie 

pracownika Urzędu Gminy w Baligrodzie – po uzyskaniu informacji od mieszkańców gminy lub Policji. 

3. Bezdomne zwierzęta domowe przekazywane będą do miejsca czasowego pobytu-zapewnionego przez 

firmę Usługi Techniczno-Weterynaryjne ARKA-vet Przemyśl, 

a zwierzęta gospodarskie do gospodarstwa rolnego w Stężnicy 46, 38-606 Baligród . 

4. Odłowione zwierzęta mogą przebywać w miejscu czasowego pobytu w celu ustalenia ich właściciela, 

odbycia kwarantanny, przeprowadzenia zabiegów sterylizacji lub kastracji wraz z opieką po zabiegową, lecz 

nie dłużej niż czternaście dni, po tym okresie przekazywane będą do Schroniska. 

5. Odłowione zwierzęta chore i ranne będą przekazywane do Lecznicy dla zwierząt MAX w Przemyślu 

w ramach umowy z firmę Usługi Techniczno - Weterynaryjne ARKA - vet, ul. Sybiraków 34/1,  

37-700 Przemyśl. 

 § 6 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt będzie realizowane przez firmę Usługi Techniczno - Weterynaryjne ARKA - vet, ul. Sybiraków 34/1, 

37-700 Przemyśl w ramach umowy z Lecznicą dla zwierząt MAX w Przemyślu. 

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów będzie realizowane przez Schronisko prowadzone przez Fundację 

„Zwierzyniec” w Szczytach, ul. Wieluńska 178A, 98-355 Działoszyn w ramach umowy z firmę Usługami 

Techniczno – Weterynaryjne ARKA - vet, ul. Sybiraków, 37-700 Przemyśl, 

2. Decyzję o kwalifikacji miotu do uśpienia podejmuje lekarz weterynarii. 

§ 8. Dla zwierząt gospodarskich bezdomnych oraz odebranych właścicielom, gmina zapewnienia miejsce 

w gospodarstwie rolnym w miejscowości Stężnica 46, 38-606 Baligród 

§ 9. Na realizację programu w budżecie Gminy Baligród na 2019 rok zabezpieczono środki finansowe 

w wysokości 6.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na: 400 zł na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym 

ich dokarmianie,1 720 zł na odławianie, szczepienie, sterylizacja lub kastracja oraz dostarczanie do schroniska, 

4 240 zł na opiekę weterynaryjną i utrzymanie zwierzęcia w schronisku. Środki będą wydatkowane 

z zachowaniem wymogów określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych oraz na podstawie 

zawartych umów cywilno- prawnych. 

§ 10. Urząd Gminy w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami oświatowymi (szkoły, 

przedszkole), sołtysami Gminy, Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt ARKA działania edukacyjno - 

informacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji i czpowania a także adopcji zwierząt bezdomnych ze 

Schroniska. 

  

 

 Przewodniczący Rady 

 

 

Henryk Leicht 
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