
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/88/2020 
RADY GMINY KRAŚNICZYN 

z dnia 12 maja 2020 r. 

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kraśniczyn na 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122 z późn. zm.) Rada Gminy Kraśniczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Kraśniczyn na 2020 r. 

§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kraśniczyn; 

2) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 
Lubartów; 

3) placówkach weterynaryjnych - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Gutowski ul. 
Kościuszki 14 A, 22-310 Kraśniczyn i Przychodnię Weterynaryjną „ADVET” Agnieszka Cichosz, ul. 
Okrzei 82, 22-300 Krasnystaw; 

4) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne zlokalizowane przy ul. Strażackiej 3, 
22-310 Kraśniczyn; 

5) wolontariuszu - należy przez to rozumieć, osobę która społecznie pomaga w sprawowaniu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy; 

6) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśniczyn na rok 2020. 

§ 3. Działania związane z realizacją Programu prowadzą przy wzajemnej współpracy: 

1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

2) schronisko; 

3) Urząd Gminy Kraśniczyn; 

4) placówki weterynaryjne. 

§ 4. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśniczyn; 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 
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4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt; 

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 

§ 5. Miejsce bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy zapewnia schronisko. 

§ 6. 1. Gmina sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami polegała będzie na zapewnieniu im podstawowych warunków do 
życia w miejscu ich wystąpienia poprzez dostarczanie pożywienia, wody pitnej oraz w razie potrzeby pomocy 
weterynaryjnej. 

3. Celem ograniczenia populacji oraz rozrodczości bezpańskich kotów będą one poddawane zabiegom 
sterylizacji lub kastracji, a ślepe mioty będą usypiane w placówkach weterynaryjnych. 

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy prowadzi schronisko. 

2. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne. Odławianie będzie miało charakter okresowy. 

3. Odławianiu interwencyjnemu przez schronisko podlegają zwierzęta powodujące zagrożenie 
bezpieczeństwa. 

§ 8. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, poza zwierzętami, u których istnieją przeciwwskazania 
do wykonywania tych zabiegów, poddawane są obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji. 

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji dokonywane mogą być przez: schronisko lub Gabinet Weterynaryjny 
Grzegorz Gutowski , ul. Kościuszki 14 A, 22-310 Kraśniczyn oraz Przychodnię Weterynaryjną „ADVET” 
Agnieszka Cichosz, ul. Okrzei 82, 22-300 Krasnystaw. 

§ 9. Publikację informacji o zaginionych lub odnalezionych zwierzętach prowadzą podmioty, o których 
mowa w § 3, poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy 
Kraśniczyn. 

§ 10. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt poprzez: 

1) usypianie ślepych miotów w schronisku; 

2) eutanazję ślepych miotów pochodzących od zwierząt bezdomnych w placówkach weterynaryjnych. 

§ 11. Miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy zapewnia gospodarstwo rolne. 

§ 12. Całodobową opiekę weterynaryjną zapewniają placówki weterynaryjne. 

§ 13. Na realizację programu przeznacza się w 2020 r. kwotę 20.000,00 zł, z czego: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt w tym umieszczanie ich w schronisku – 10.000,00 zł; 

2) usługi weterynaryjne w tym związane z całodobową opieką nad bezdomnymi zwierzętami - 6.000,00 zł; 

3) dokarmianie bezdomnych zwierząt w tym wolno żyjących kotów – 500,00 zł; 

4) dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt – 3.000,00 zł; 

5) opłaty za pobyt zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 500,00 zł; 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraśniczyn. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 
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