
 

 

UCHWAŁA NR VI/64/2019 

RADY GMINY DĘBOWIEC 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec w 2019 roku. 

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 2017 r., poz 1875 z póź. zm.) i art 11a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie  zwierząt ( Dz. U. t.j. z 2019 r., poz. 122 ) Rada Gminy Dębowiec uchwala, co następuje: 

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

terenie Gminy Dębowiec w brzmieniu określonym  w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Teresa Pachana 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Poz. 2468



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/64/2019 

Rady Gminy Dębowiec 

z dnia 21 marca 2019 r. 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Dębowiec w 2019 r.  

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Dębowiec uchwały w sprawie ,, Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec zwanego dalej 

Programem jest art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do 

wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 

gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów , ponieważ skala 

bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju , jak również w Gminie Dębowiec. 

Rozdział 1. 

§ 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi , w szczególności: 

1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 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 schronisku 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) Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. 

Rozdział 2. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt w tym ich wyłapywanie 

§ 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy , ustala się zasady zapobiegania bezdomności 

zwierząt w tym ich wyłapywania i dalszego postępowania z nimi. 

§ 3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały i następuje na podstawie zgłoszeń dokonanych 

w Urzędzie Gminy w Dębowcu. 

§ 4. 1. Zwierzęta bezdomne będą wyłapywane z terenów znajdujących się w granicach administracyjnych 

Gminy w Dębowcu. 

§ 4. 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych realizowane jest przez firmę ,,Psiara Fryzjer i Hotel Dla Psów 

Diana Gałuszka , ul.Jana z Dukli 54B, 38-200 Jasło, z którą została zawarta umowa. 

§ 4. 3. Działania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt będą obejmowały: 

a) przeprowadzanie wyłapywanie, 

b) ocenę stanu zdrowia przez lekarza weterynarii , 

c) przewiezienie zwierzęcia do schroniska ,, Kundelek w Rzeszowie ul.Ciepłownicza 3, z którym została 

zawarta umowa. 
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Rozdział 3. 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 5. Gmina Dębowiec zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich , zawierając w tym celu umowę 

z podmiotem prowadzącym gospodarstwo rolne , Nowak Grzegorz Dębowiec 441. 

Rozdział 4. 

Opieka weterynaryjna 

§ 6. 1. Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona  

jest na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii prowadzącym Gabinet Weterynaryjny przy  

ul. Jana Pawła II 28 , 38 -200 Jasło , weterynarz Karol Kaleta. 

§ 6. 2. Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej i wyłapywania w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt , w tym również posiadających właściciela w przypadku gdy kontakt z właścicielem 

zwierzęcia jest niemożliwy , a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. 

§ 6. 3. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia , które brało udział w zdarzeniu drogowym Gmina 

kosztami opieki weterynaryjnej i wyłapania zwierzęcia obciąży jego właściciela. 

§ 6. 4. Uśmiercanie wyłapanych zwierząt może nastąpić wyłącznie w przypadkach i w sposób określony 

w ustawie. 

Rozdział 5. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 7. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie 

realizowane jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi , których celem statutowym jest ochrona 

zwierząt. 

§ 7. 2. Opieka ta obejmuje w szczególności: 

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

2) zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów przy udziale społecznych opiekunów kotów, 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących , 

4) zabiegi kastracji i sterylizacji wyłapanych kotów wolno żyjących przez lekarza weterynarii. 

Rozdział 6. 

Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym 

§ 8. 1. W ramach Programu Gmina prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie właściwej opieki 

i odpowiedzialności nad zwierzętami , ich humanitarnego traktowania , propagowania sterylizacji i kastracji 

oraz znakowania , a także adopcji zwierząt bezdomnych . 

§ 8. 2. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt,  

w szczególności: 

1) uświadamiania o korzyściach płynących z elektronicznego znakowania (czipowania ) zwierząt , 

2) informuje o możliwościach adopcji zwierząt wyłapanych , 

3) edukuje o zabiegach zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc 

szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej. 

§ 8. 3. Zadania o których mowa w ust.1 i 2 Gmina realizuje przy współpracy szkół, jednostek 

organizacyjnych Gminy oraz organizacji społecznych , dla których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 
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Rozdział 7. 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach 

§ 9. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 

§ 9. 2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są przez lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła 

umowę. 

Rozdział 8. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów , realizowane jest przez lekarza weterynarii prowadzącego Gabinet 

Weterynaryjny przy ul. Jana Pawła II28, 38-200 Jasło. 

§ 10. 2. Gmina dokonuje zapłaty za dokonanie usługi , zgodnie z warunkami określonymi w umowie, na 

podstawie dokumentów zawierających : fakturę / rachunek wystawiony przez lekarza weterynarii. 

Rozdział 9. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 11. 1. Zwierzęta przebywające w schronisku mogą być przeznaczone do adopcji. 

§ 11. 2. Adoptować możne tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości i adres zameldowania. 

Adopcja następuje na podstawie spisanej z osobą pełnoletnią umowy adopcyjnej. 

§ 11. 3. Adopcja zwierzęcia przebywającego w schronisku jest nieodpłatna. 

Rozdział 10. 

Finansowanie programu 

§ 12. 1. Środki finansowe, na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Dębowiec na rok 2019 w wysokości 50.000 zł, z tym zastrzeżeniem, że wysokość tych środków może 

ulec zmianie poprzez uchwałę zmieniającą budżet. 

§ 12. 2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1 zostaną w całości przeznaczone na: 

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport, zapewnienie opieki, koszty adopcyjne -30.000zł 

2) Usługi całodobowej opieki weterynaryjnej – 16.000 zł 

3) Utylizacja zwierząt -4.000 zł 

3. Środki przeznaczone na realizację Programu wydawane będą: 

1) w sposób celowy , oszczędny z zachowaniem zasad: 

a) uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów , 

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięcia założonych celów , 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań , 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
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