
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/91/2020 

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku" 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (Dz. U z 2019 r. 

poz. 122 ze.zm.) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Mariusz Duszczyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 maja 2020 r.

Poz. 2190



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/91/2020 

Rady Gminy Tyrawa Wołoska 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2020 r. 

§ 1. 1. Program ma zastosowanie do zwierząt domowych w szczególności psów i kotów, kotów wolno 

żyjących, zwierząt gospodarskich oraz zwierząt dzikich poszkodowanych w wypadkach drogowych, 

przebywających na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 

2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi poprzez: 

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. 

§ 2. Wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku będzie realizowane 

w oparciu o umowę zawartą przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z firmą Usługi Techniczno – Weterynaryjne 

„ARKA – vet” w Przemyślu ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl. Wyłapywane bezdomne zwierzęta zostaną 

przewiezione przez firmę Usługi Techniczno-Weterynaryjne „ARKA-vet” w Przemyślu, ul. Sybiraków 34/1, 

37-700 Przemyśl do schroniska, z którym posiada podpisaną umowę, a jest to schronisko pod nazwą: Fundacja 

,,Zwierzyniec", prowadząca działalność nadzorowaną - schronisko dla zwierząt - pod nazwą ,,Przytulisko dla 

bezdomnych zwierząt w miejscowości Szczyty ul. Wieluńska A, 98-355 Działoszyn. Przed przewiezieniem 

bezdomnego zwierzęcia do schroniska zostanie umieszczone w miejscu czasowego przetrzymywania, 

zapewnionym przez Usługi Techniczno – Weterynaryjne „ARKA – vet” w Przemyślu ul. Sybiraków 34/1,  

37-700 Przemyśl przez okres 21 dni. 

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

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

2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących, 

3) sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących, 

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom poprzez zawarcie umowy z firmą Usługi 

Techniczno – Weterynaryjne „ARKA – vet” w Przemyślu, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl 

posiadającą stosowną umowę z lekarzem weterynarii Markiem Głubiszem prowadzącym Lecznicę dla 

Psów i Kotów ,,MAX" ul. Borelowskiego 7a, 37-700 Przemyśl. 

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska będzie prowadzone przez 

uprawniony podmiot, z którym to Gmina Tyrawa Wołoska posiada podpisaną umowę. 

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

pracownika Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz Policji. 

3. Odłowione bezdomne zwierzęta w przypadku nie ustalenia ich dotychczasowego właściciela, zostaną 

przekazane do schroniska. 
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§ 5. 1. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, będzie prowadzona obligatoryjna sterylizacja 

albo kastracja zwierząt wykonywana w schronisku. Gmina posiada podpisaną umowę z firmą Usługi 

Techniczno – Weterynaryjne „ARKA – vet” w Przemyślu, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl posiadającą 

stosowną umowę ze schroniskiem pod nazwą: Fundacja ,,Zwierzyniec", prowadząca działalność nadzorowaną - 

schronisko dla zwierząt - pod nazwą ,,Przytulisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Szczyty  

ul. Wieluńska A, 98-355 Działoszyn. 

2. W celu zmniejszenia populacji zwierząt, będzie przeprowadzane usypianie ślepych miotów z terenu 

Gminy Tyrawa Wołoska przez lekarza weterynarii. Gmina posiada podpisaną umowę z firmą Usługi 

Techniczno – Weterynaryjne „ARKA – vet” w Przemyślu, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl posiadającą 

stosowną umowę z lekarzem weterynarii Markiem Głubiszem prowadzącym Lecznicę dla Psów i Kotów 

,,MAX" ul. Borelowskiego 7a, 37-700 Przemyśl. 

§ 6. 1. Gmina może pokryć koszty sterylizacji lub kastracji kotów lub/i psów, które stanowią własność 

mieszkańca gminy Tyrawa Wołoska i przebywają oraz są utrzymywane na terenie gminy Tyrawa Wołoska. 

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonuje uprawniony podmiot lekarz weterynarii Pani Magdalena Koś 

prowadzącą „Przychodnie Weterynaryjną dla Małych Zwierząt” ul. Lipińskiego 19, 38-500 Sanok, z którą 

Gmina Tyrawa Wołoska zawarła umowę. 

3. Gmina nie pokrywa kosztów związanych z transportem, leczeniem, utrzymaniem zwierząt po zabiegu, 

ani żadnych dodatkowych kosztów leczenia, które byłoby konieczne przed wykonaniem zabiegu sterylizacji lub 

kastracji wynikających ze stanu zdrowia zwierzęcia. 

4. Zainteresowany mieszkaniec gminy zwraca się z wnioskiem do Wójta Gminy Tyrawa Wołoska 

o pokrycie kosztów zabiegu. 

5. Po zweryfikowaniu i akceptacji wniosku przez pracownika Wójt wydaje pisemną zgodę, która stanowi 

podstawę do wykonania zabiegu sterylizacji bądź kastracji na koszt gminy. 

6. Zgoda o której mowa w pkt 5 zawiera:  

1) adres gabinetu weterynaryjnego; 

2) liczbę kotów lub/i psów, które mają zostać poddane zabiegowi; 

3) termin ważności zgody. 

7. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Urzędu o wykonaniu zabiegu 

sterylizacji lub kastracji. 

8. Plan sterylizacji lub kastracji jest realizowany do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie Gminy. 

9. Wyczerpanie środków finansowych na realizację planu stanowi podstawę do odmowy pokrycia kosztów 

sterylizacji lub kastracji 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez: 

- schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli, którzy 

zapewnią zwierzętom należyte warunki bytowania 

- Gminę Tyrawa Wołoska – poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Gminy Tyrawa Wołoska 

– www.tyrawa.pl 

§ 8. Bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom będą 

umieszczane w Gospodarstwie Rolnym Stanisława Gibały, Siemuszowa 46, 38 -535 Tyrawa Wołoska 

§ 9. 1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 

Gminy Tyrawa Wołoska realizowana będzie przez Gminę Tyrawa Wołoska poprzez zawarcie umowy z firmą 

Usługi Techniczno – Weterynaryjne „ARKA – vet” w Przemyślu, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl 

posiadającą stosowną umowę z lekarzem weterynarii Markiem Głubiszem prowadzącym Lecznicę dla Psów 

i Kotów ,,MAX" ul. Borelowskiego 7a, 37-700 Przemyśl. 
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§ 10. Gmina Tyrawa Wołoska w ramach programu może prowadzić – w tym we współpracy z podmiotami, 

których statutowym celem jest ochrona zwierząt – działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu 

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

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych poprzez organizowanie 

konkursów, ulotki i plakaty, zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, ogłoszenia umieszczane na 

tablicach ogłoszeń całej gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa 

Wołoska http://bip.tyrawa.pl 

§ 11. 1. Na realizację zadań w ramach niniejszego programu planuje się na rok 2020 kwotę 10 000zł. 

2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych zadań: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt wraz z kompleksową opieką w tym: świadczenie usług weterynaryjnych 

dla zwierząt bezdomnych, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, udzielanie pomocy 

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, świadczenie usług przez schronisko w zakresie opieki nad 

przyjętymi zwierzętami 5 400 zł 

2) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie 200 zł 

3) dokarmianie kotów wolnożyjących 200 zł 

4) działania edukacyjne 200 zł 

5) plan sterylizacji lub kastracji4 000 zł 
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