
 

 

UCHWAŁA NR VI/37/2019 

RADY GMINY WOJASZÓWKA 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Wojaszówka na rok 2019. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) w zw. z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z  2019 r. poz. 122) 

Rada Gminy Wojaszówka 

uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Wojaszówka na rok 2019, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojaszówka. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Józef Zięba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2528



Załącznik do uchwały Nr VI/37/2019 

Rady Gminy Wojaszówka 

z dnia 29 marca 2019 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA NA ROK 2019 

§ 1. 1.   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Wojaszówka na rok 2019 ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów oraz bezdomnych zwierząt gospodarskich znajdujących się w granicach 

administracyjnych Gminy Wojaszówka. 

2. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Wojaszówce; 

2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

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

bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojaszówka na rok 2019; 

4) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których celem 

statutowym jest ochrona zwierząt; 

5) adopcji – należy przez to rozumieć przyjęcie zwierzęcia bezdomnego przez osobę fizyczną ze 

zobowiązaniem zapewnienia mu stałej opieki i utrzymania na własny koszt; 

6) schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt 

Wesoły kundelek w Lesku, prowadzone przez lek. wet. Karola Kusalz siedzibą w Lesku przy  

ul. Piłsudskiego 48, 38 – 600 Lesko. 

3. Realizacja działań objętych Programem, prowadzona jest przy współpracy: 

1) Urzędu, 

2) organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w szczególności 

z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS, 

3) lekarzy weterynarii, z którymi Gmina Wojaszówka zawarła umowy, 

4) schroniskiem. 

§ 2. 1.  Celem Programu jest ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów 

i kotów oraz zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym. 

2. Cele programu zostaną osiągnięte poprzez: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie i kontrolowanie ich populacji; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację oraz kastrację zwierząt przekazywanych do schronisk dla zwierząt; 

5) poszukiwanie nowych 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 przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 3. 1.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wojaszówka jest realizowane poprzez: 
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1) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wojaszówka w schronisku, na podstawie 

zawartej umowy ze schroniskiem; 

2) prowadzenie stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi dom tymczasowy, głównie 

z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS w Krośnie; 

3) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące; 

4) zakup i wydawanie karmy dla kotów ich społecznym opiekunom zarejestrowanym w Urzędzie; 

5) sterylizację wolno żyjących kotek. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmuje: 

1) zapewnienie opieki weterynaryjnej dla psów z terenu gminy Wojaszówka objętych opieką przez 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS w Krośnie; 

2) wspólne działania w zakresie poszukiwania właścicieli dla zwierząt bezdomnych; 

3) działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz 

obowiązków właścicieli zwierząt. 

§ 4. 1.  Odławiane są bezdomne zwierzęta, w szczególności psy - wychudzone, chore, błąkające się, 

szczenne oraz z młodymi. 

2. Odławiane są bezdomne zwierzęta, stanowiące zagrożenie dla ludzi lub które okaleczyły ludzi, 

w związku z potrzebą poddania ich obserwacji lekarsko – weterynaryjnej celem wykluczenia wścieklizny. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest przez lekarzy weterynarii. 

4. Podmiot, wskazany w ust. 3, przystępuje do odłowienia bezdomnego zwierzęcia, po otrzymaniu 

zgłoszenia od pracownika Urzędu lub policji. 

5. Po odłowieniu zwierzęta trafiają do schroniska, gdzie obejmowane są opieką stosowną do ich 

indywidualnych potrzeb oraz opieką weterynaryjną. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadach 

określonych w przepisach regulujących zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

6. Informacja o odłowieniu zwierzęcia wraz z jego opisem oraz wskazaniem miejsca odłowienia zostaje 

umieszczona na stronie internetowej Urzędu /www.wojaszowka.pl/. 

§ 5. 1.  Psy i koty płci żeńskiej są obowiązkowo poddane sterylizacji po przekazaniu do Schroniska 

w terminie wskazanym przez lekarza weterynarii. 

2. Sterylizacja zwierząt bezdomnych kierowanych do Schroniska odbywa się na koszt Gminy Wojaszówka. 

§ 6. 1.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest: 

1) za pośrednictwem Internetu poprzez prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wojaszówce 

kącika adopcyjnego; 

2) we współpracy z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi; 

3) za pomocą ogłoszeń umiejscowionych na tablicach informacyjnych; 

4) we współpracy z sołtysami wsi i mieszkańcami 

2. Osoba, która znalazła i podjęła się adopcji bezdomnego zwierzęcia z terenu gminy oraz zgłosiła ten fakt 

do Urzędu Gminy w Wojaszówce i złożyła stosowne oświadczenie w terminie 60 dni od dnia odnalezienia 

i przyjęcia bezdomnego zwierzęcia, może ubiegać się o wykonanie sterylizacji lub kastracji oraz jednorazowo 

odrobaczenia, odpchlenia i szczepienia przeciwko wściekliźnie na koszt Gminy Wojaszówka. 

§ 7. 1.  Usypianiu podlegają ślepe mioty zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów. 

2. Usypianie ślepych miotów jest realizowane przez lekarzy weterynarii, z którymi Gmina Wojaszówka 

zawarła umowy. 

3. Koszt usypiania ślepych miotów ponosi Gmina Wojaszówka. 
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§ 8. 1.  W przypadku odłowienia bezdomnego zwierzęcia gospodarczego zostanie ono przetransportowane 

zabezpieczonym rzez Gminę środkiem transportu zwierząt gospodarskich i umieszczone w gospodarstwie 

rolnym Ustrobna 201, 38-406 Odrzykoń. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia gospodarstwu, 

o którym mowa w ust. 1, zwierzę zostanie nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę. 

3. Z chwilą umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia 

nowego właściciela dla tego zwierzęcia. 

§ 9. 1.  W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, zawiera się umowy z podmiotami świadczącymi usługi weterynaryjne. 

2. Na terenie gminy pomocy weterynaryjnej na wezwanie policji w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt udzielają na podstawie umowy zawartej z Gminą Wojaszówka: 

1) MARCIN URZĘDOWSKI PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "PIRANIA", tel. 691 538 045, 

2) TRIO-VET  Mateusz Muszyński, Mariusz Wojdyła, Adam Muszyński, tel. 509 931 519, 782 158 373. 

§ 10. 1.  Środki na finansowanie Programu stanowią środki zabezpieczone w budżecie Gminy  Wojaszówka 

na rok 2019 na opiekę nad zwierzętami w wysokości 5.000,00 zł. 

2. Środki określone w ust. 1 są wydatkowane na: 

1) świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych, usypianie ślepych miotów, udzielanie 

pomocy weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, świadczenie usług przez schronisko w zakresie 

opieki nad przyjętymi zwierzętami................. 4 500 zł 

2) dokarmianie bezdomnych kotów………………………………………..…...300 zł 

3) działania edukacyjne ……………………………………………………...…200 zł 
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