
UCHWAŁA NR XXXV/155/13
RADY GMINY STRZYŻEWICE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Strzyżewice w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 
106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Strzyżewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Strzyżewice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzyżewice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Strzyżewice

Antoni Skrabucha

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 2293



        Załącznik do uchwały  

Nr XXXV/155/13 

Rady Gminy Strzyżewice 

 z dnia 22 marca 2013 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE  

GMINY STRZYŻEWICE. 

 

Rozdział 1 

CEL PROGRAMU 

Celem wprowadzenia "Programu opieki nad  bezdomnymi zwierzętami  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" jest: 

1) zapewnienie  bezdomnym zwierzętom  miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację psów i kotów; 

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. 

 

Rozdział 2 

REALIZACJA ZADAŃ 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzyżewice realizują: 

1. Wójt Gminy Strzyżewice. 

2. Schronisko Krzesimów gm. Mełgiew, prowadzone przez Świdnickie 

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami ul. Kosynierów 3/29, 21-040 

Świdnik. 

3. Dzierżawcy obwodów łowieckich. 

                             

Rozdział 3 

DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE BEZDOMNYM ZWIERZTOM 

MIEJSCE W SCHRONISKU 

 

 Opiekę nad bezdomnymi  zwierzętami domowymi pochodzącymi  z terenu Gminy 

zapewnia Schronisku Krzesimów gmina Mełgiew. 

 

Ponadto Schronisko  realizować będzie zadania w zakresie: 

1) odławiania bezdomnych zwierząt; 

       2)  obligatoryjnej  sterylizacji i kastracji; 

       3) usypiania ślepych miotów. 
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Zabieg usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii w ramach zleconych 

usług weterynaryjnych. 

 

Rozdział 4 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI 

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy realizowana jest przez: 

1. Wójta Gminy  

- zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów 

  wolno żyjących; 

2. Przychodnię  Weterynaryjną Artur Bielawski, 21-002 Jastków                         

ul. Legionistów 4  

- obligatoryjną sterylizację i usypianie ślepych miotów. 

  

Rozdział 5 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

    W ramach realizacji programu prowadzone będzie stałe odławianie bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy Strzyżewice. 

   Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który               

nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im 

cierpienia. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkami transportu 

przystosowanymi do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

 

Rozdział 6 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH 

ZWIERZĄT 

 

     Działania polegające na poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

realizowane będą w ramach umowy podpisanej z podmiotem prowadzącym 

schronisko dla zwierząt, któremu zostaną powierzone działania zmierzające                  

do pozyskania nowych właścicieli i oddania do adopcji zwierząt umieszczonych            

w schronisku osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania. W tym celu prowadzona będzie również współpraca z organizacjami 

społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

       Informacja  o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych podawana będzie  

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy             

oraz na stronach internetowych Gminy. 

 

Rozdział 7 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

 

      Usypianie ślepych miotów realizowane będzie w ramach umowy podpisanej       

 z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt i przychodnią weterynaryjną. 

Usypianie ślepych miotów będzie wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
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Rozdział 8 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ  

W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM 

ZWIERZĄT 

Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych całodobową opiekę weterynaryjną 

zapewni: 

Przychodnia Weterynaryjna Artur Bielawski, 21-002 Jastków, ul. Legionistów 4. 

a) wyjazdy do zdarzeń drogowych, w których poszkodowane są zwierzęta; 

b) udział w akcjach związanych z potencjalnym zagrożeniem stwarzanym przez 

     zwierzęta na terenie Gminy; 

c) transport do gabinetu weterynaryjnego (kwarantanna, leczenie); 

d) odławianie i poskramianie zwierzęcia; 

e) inne działania, które okażą się niezbędne w ramach realizacji "Programu 

    opieki nad   bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności 

    zwierząt”. 

Dopuszcza się finansowanie zabiegów, o których wyżej mowa przez innych lekarzy 

weterynarii, jeżeli koszt zabiegu nie jest wyższy od ustalonego  w umowie z w/w. 

 

Rozdział 9 

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 

 

Odebrane zwierzęta gospodarskie trafią pod opiekę : 

Gospodarstwa Rolnego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Pszczelej Woli,  lub do gospodarstwa Pana  Piotra 

Ścierzyńskiego w Borkowiźnie gm. Strzyżewice. 

 

Rozdział 10 

ZBIÓRKA, WYWOŻENIE I UTYLIZACJA  PADŁYCH ZWIERZĄT NIE 

POSIADAJĄCYCH WŁAŚCICIELA 

 

Odbiór zgłoszonej i utylizację padłej sztuki prowadzić będzie: 

P.P.P. „BACUTIL” Szpetko, Szpetko Spółka Jawna, 24-100 Puławy, 

ul. Dęblińska 18. 

Osobą odpowiedzialną za  wskazanie miejsca i upoważnioną do podpisania 

potwierdzenia odbioru zwłok zwierzęcych jest pracownik Urzędu Gminy Strzyżewice. 

. 

 

Rozdział 11 

FINANSOWANIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 

BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

 NA TERENIE GMINY STRZYŻEWICE 

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu zabezpieczone zostały             

w budżecie Gminy na 2013 rok w kwocie  10000,00 złotych w tym: 

1) zadania realizowane przez schronisko 6000,00 zł; 
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2) sterylizacja zwierząt 1000,00 zł; 

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami 200,00 zł; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych 1500,00 zł; 

5) opieka weterynaryjna w okresie kwarantanny - przed adopcją (szczepienia 

ochronne, sterylizacja, kastracja, dożywianie) 1300,00 zł. 

 

Rozdział 12 

INNE PPRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

1. W biurze Urzędu Gminy będzie prowadzony rejestr wyłapanych  

i doprowadzonych przez mieszkańców psów, wraz z informacją o ich  dalszych 

losach (pozostawienie w schronisku, przekazanie do adopcji, przekazanie nowemu 

opiekunowi). 

2. Propagowanie zastosowanych rozwiązań w mediach. 

3. Zainstalowanie tablicy ogłoszeń w najczęściej uczęszczanych miejscach  

na  terenie gminy, na której mieszkańcy będą umieszczać informacje  

o zgubionych   i znalezionych zwierzętach. 

4. Współpraca z organizacjami zajmującymi się bezdomnością zwierząt    

(Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami itp.). 

5. Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji    psów   

i kotów. Zabiegi te zapobiegają nadmiernemu, niekontrolowanemu    wzrostowi  

populacji zwierząt bezdomnych. 

6. Propagowanie nowoczesnych metod znakowania psów – mikroczipów    

elektronicznych. 

7. Urząd Gminy promuje adopcję zwierząt bezdomnych poprzez finansowanie     

zabiegów sterylizacji lub kastracji, obowiązkowych szczepień. 

 

Pracownikiem koordynującym  program” Opieki nad bezdomnymi zwierzętami  

oraz   zapobieganiu bezdomności zwierząt” będzie  pracownik Urzędu Gminy 

Strzyżewice Grzegorz Wrona . 

 

Strzyżewice, dnia 22.03.2013 r. 
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