
UCHWAŁA NR XXI/106/2017
RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. 
z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Grabowiec na 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Rachańska
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Załącznik do uchwały  

Nr XXI/106/2017 

Rady Gminy Grabowiec 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowiec  

na 2017 rok 

  

 

Rozdział 1 

DEFINICJE 

 

§ 1.  Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Grabowiec, 

2) Pracowniku, należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Gminy Grabowiec zajmującego się, 

między innymi, sprawami opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Psów  

w Zamościu, ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamość, 

4) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności, w stanie 

dzikim, 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na 2017 rok. 

 

 

Rozdział 2 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy. 

 

§ 3.  Cel Programu będzie osiągany przez realizację następujących zadań: 

1) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Grabowiec poprzez umieszczenie ich 

w schronisku, 
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2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez kastrację albo sterylizację zwierząt, w 

szczególności umieszczonych w Schronisku, 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

5) odławianie 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, 

9) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach 

zwierząt domowych. 

 

Rozdział 3 

REALIZACJA ZADAŃ 

 

§ 4.   Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Grabowiec realizowane jest przez: 

1) Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu, ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamość, na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a Miastem Zamość. 

2) Gminę poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt 

gospodarskich. 

3) Gminę poprzez koordynowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi. 

4) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

 

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku realizowane jest na zasadach określonych w 

umowie zawartej pomiędzy Gminą, a Miastem Zamość. 

 

§ 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku na zasadach 

ustalonych z podmiotem prowadzącym Schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, mogą zostać poddane zwierzęta po upływie 14 dni od 

umieszczenia w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 7. 1.  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Schronisko 

poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i przekazywanie im 

zwierząt do adopcji. 
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2. Gmina podejmuje działania promujące adopcję bezdomnych zwierząt ze Schroniska. 

 

§ 8. 1.  Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi będzie realizowane  

w okolicznościach wystąpienia problemu poprzez: 

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

2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewniania im wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

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

2. Realizacja opieki nad kotami wolno żyjącymi odbywa się przy pomocy jednostek pomocniczych 

gminy – sołtysów sołectw, na terenie których wystąpił problem kotów wolno żyjących lub przy 

pomocy młodzieży szkolnej po uzgodnieniu z Pracownikiem Urzędu Gminy. 

 

§ 9. 1.  Na terenie Gminy Grabowiec odławianie bezdomnych zwierząt będzie się odbywało stale przez Pana 

Piotra Łachno prowadzącego działalność gospodarczą Usługi Sanitarno-Porządkowe, z którym 

Gmina zawarła odpowiednią umowę. 

 2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki,  

w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i 

bezpieczeństwu ludzi. 

 3. Odławianie będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał 

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

 4. Odłowione zwierzęta zostaną przewiezione do Schroniska pod jego opiekę. 

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

 

§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów może być wykonane wyłącznie przez lekarza weterynarii w Schronisku 

lub lecznicy dla zwierząt. 

 2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia w sposób przyjazny i łagodny, by 

zaoszczędzić mu dodatkowych cierpień, a sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza 

weterynarii w sposób humanitarny. 

 3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

uprawniony podmiot i dostarczone do zakładu utylizacji. 

 

§ 11. Gmina wskazuje gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Wojciecha Stecia, zamieszkałego przy ul. 

Wojsławskiej 78, 22-425 Grabowiec, jako gospodarstwo, w którym będą umieszczane zwierzęta 
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gospodarskie, które uciekły lub zabłąkały się (w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela), zostały 

porzucone przez właściciela lub były przez niego traktowane w sposób niehumanitarny. 

 

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

zwierząt realizuje lekarz weterynarii, Paweł Kulik, ul. Szczebrzeska 12, 22-400 Zamość. 

2. Określa się następujące zasady opieki, o której mowa w ust.1: 

1) lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu 

zgłoszenia od policji lub straży pożarnej udać się na miejsce przebywania zwierzęcia i udzielić mu 

pomocy bądź w razie potrzeby zabrać do lecznicy i otoczyć go opieką weterynaryjną; 

2) rachunek lub fakturę za swoją usługę na podstawie zawartej umowy lekarz weterynarii wystawi na 

Urząd Gminy Grabowiec w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie właściciela (gdy zwierzę 

nie jest oznakowane) lub właścicielowi zwierzęcia w przypadku jego ustalenia. 

 

§ 13. Gmina Grabowiec w ramach Programu będzie prowadzić we współpracy  

z jednostkami organizacyjnymi Gminy działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i 

właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji 

oraz, a także adopcji zwierząt bezdomnych 

Rozdział 4 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 14. 1.  Koszty realizacji zadań Programu ponosi Gmina. 

2. Środki na realizację Programu w 2017 roku zabezpieczone w budżecie gminy wynoszą 10.000,00 zł. 

3. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 2 odbywać się będzie na podstawie: 

1) faktur za umieszczenie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku; 

2) faktur za odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt do Schroniska; 

3) faktur lub innych dokumentów zakupu karmy dla zwierząt bezdomnych 

i protokołów jej przekazania; 

4) faktur od lekarza weterynarii za interwencje w przypadkach: 

a) zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

b) sterylizacji lub kastracji zwierząt w Schronisku, 

c) usypiania ślepych miotów; 

5) faktur lub rachunków za sprawowanie opieki nad zwierzętami gospodarskimi. 
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