
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/145/20 

RADY GMINY W OSTROWIE 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2020r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 122 ze zm.) Rada Gminy w Ostrowie uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Ostrów w 2020 r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów . 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Józef Bajor 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Poz. 1837



Załącznik do uchwały Nr XVIII/145/20 

Rady Gminy w Ostrowie 

z dnia 18 marca 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Ostrów w 2020 roku. 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.z 2019 r. 

poz. 122), 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ostrów, 

3) Programie- należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów, 

4) schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć podmiot o którym mowa w art.4 pkt25 ustawy, 

5) gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo, które zapewni miejsce, wyżywienie 

i opiekę zwierzętom gospodarskim, 

6) bezdomnych zwierząt – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt.16 ustawy, 

7) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności, 

8) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy, 

9) humanitarnym traktowaniu zwierząt – należy przez to rozumieć humanitarne traktowanie o którym mowa 

w art.4 pkt 2 ustawy. 

§ 2. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności przez: 

1) odławianie i przechowywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami , w tym ich dokarmianie 

3) obligatoryjna sterylizację albo kastrację  zwierząt w schronisku dla zwierząt 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

5) usypianie ślepych miotów, 

6) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 3. 1.  Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 

1) Gmina Ostrów 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt PLAMA Jan Michalski, 32-222 Racławice 91, 

3) Przychodnia Weterynaryjna  Monika Charchut-Barszcz, ul. Rynek 5, 39-120 Sędziszów Młp. 

4) Firma Usługowa „Zielony Ogród” Tadeusz Frączek 39-103 Ostrów 609 

5) Organizacje społeczne, stowarzyszenia ,fundacje , których statusowym  celem działania jest 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy 

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełnił będzie Wójt Gminy Ostrów za 

pośrednictwem Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
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§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.  

Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy 

Ostrów, w sposób ciągły miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt PLAMA Jan Michalski, 32-222 

Racławice 91. 

§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie przez: 

1. ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2. zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania, 

3. w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy, 

4. współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi. 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy wykonywać będzie  Firma Usługowa „Zielony 

Ogród” Tadeusz Frączek (39-103 Ostrów 609), z którą gmina posiada podpisaną umowę. 

2. Wyłapywaniem objęte będą bezdomne zwierzęta a w szczególności psy, po uprzednim stwierdzeniu 

przez pracowników urzędu gminy, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając 

zagrożenie dla porządku publicznego. 

3. 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. 

4. Zwierzętom chorym lub rannym ,po ich przewiezieniu do Schroniska , o którym mowa w § 4 zostanie  

niezwłocznie zapewniona pomoc weterynaryjna. 

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt. 

1. Gmina realizować będzie obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych w Schronisku  

dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzone będą wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 

1. Schronisko dla zwierząt poprzez organizowanie akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów do 

adopcji i akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela zwierzęcia. 

2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów: 

1. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku, 

o którym mowa § 4 lub w lecznicy dla zwierząt w sposób humanitarny. 

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i należy zaoszczędzić mu 

trwogi i dodatkowych udręczeń. Zabieg uśpienia wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób 

humanitarny, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone i oddane podmiotom, zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich 

Odłowione bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, położonego 

w miejscowości Ostrów pod adresem 39-103 Ostrów 97, z którym Gmina Ostrów zawarła umowę. 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt  

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt , zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii – Przychodnia Weterynaryjna 

Monika Charchut Barszcz  w Sędziszowie MŁp. ul. Rynek 5. 
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§ 12. Edukacja mieszkańców w zakresie promowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka 

w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 

i opiekunach zwierząt realizowana będzie przez Wójta Gminy Ostrów we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Ostrów . 

§ 13. 1.  Na realizację zadań wynikających z Programu na rok 2020 zabezpieczono w budżecie Gminy 

Ostrów środki w wysokości 50 000,00 zł w tym: 

1) koszty związane z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku i zapewnieniem im opieki 

weterynaryjnej  - 33 600,00 zł; 

2) koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt – 13 200,00 zł; 

3) koszty związane z sezonowym dokarmianiem kotów wolno żyjących - 200,00 zł.; 

4) koszty związane ze sterylizacją i kastracją, usypianiem ślepych miotów a także zapewnieniem  

całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom - 1 000,00 zł; 

5) koszty związane z transportem, przetrzymywaniem i opieką weterynaryjną zwierząt gospodarskich - 

1 000 zł, 

6) koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych -1 000,00 zł.; 

2. Środki te zostaną wydatkowane na podstawie przedłożonych faktur. 
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