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UCHWAŁA NR XIX/166/12 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 
 

z dnia 28.02.2012r. 
 

w sprawie „Programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomno ści 
zwierz ąt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst. jedn. Dz. U z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. 
zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych oraz opinii 
dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne 
 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala: 

 
„Program opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomno ści zwierz ąt na 

terenie Gminy Ustrzyki Dolne” 
 

Postanowienia Ogólne: 
 

§ 1 
Ilekroć w Programie jest mowa o zwierzętach bezdomnych, uważa się zwierzęta domowe lub 
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

 
§ 2 

Celem wprowadzenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi” jest: 
 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 
2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy. 
3. Zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę. 
4. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację psów i kotów. 
5. Edukacja mieszkańców na temat konieczności humanitarnego traktowania zwierząt. 

 
§ 3 

Podstawa prawna do działań Gminy: 
 

1. Ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm z 
2001r.) 

2. Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 

236 poz. 2008 z późn. zm.) 
§ 4 

Działania dotycz ące bezdomnych psów 
 

Realizacja programu dotyczącego bezdomnych psów polega na: 
 

1. wyłapywaniu psów bezdomnych lub zagubionych przez właścicieli, 
2. przewożeniu ich do lecznicy weterynaryjnej, w celu przeprowadzenia podstawowych badań 

lekarskich, 
3. poszukiwaniu dotychczasowego właściciela psa, 
4. umieszczaniu psów w przytulisku oraz w schronisku dla zwierząt, w którym przeprowadza się 

sterylizację albo kastrację, 
5. przekazywaniu psów pod opiekę mieszkańcom gminy (tzw. adopcja), 
6. kontrolowaniu warunków w jakich utrzymywane są psy adoptowane i pozostające  

w przytuliskach. 
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§ 5 
Rejestr wła ścicieli psów 

 
1. W celu umożliwienia realizacji wymienionych działań w Gminie Ustrzyki Dolne utworzono rejestr   

właścicieli psów 
2. Utworzenie i aktualizacja rejestru pozwala na: 

a. szybką identyfikację właścicieli psów w razie incydentów pogryzienia lub ataku psa, 
b. nadzór nad przestrzeganiem porządku i czystości przez osoby utrzymujące psy, 
c. kontrolowanie warunków w jakich żyją zwierzęta, 
d. unikanie nieporozumień w czasie akcji wyłapywania psów bezdomnych. 

 
§ 6 

Działania dotycz ące bezdomnych kotów 
 

Realizacja programu dotyczącego bezdomnych kotów polega na wyłapaniu ich, poddaniu zabiegowi 
sterylizacji, zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i wypuszczeniu na wolność w miejscu złapania. 
Sporządzony został i stale jest uaktualniany wykaz mieszkańców Gminy opiekujących się 
bezdomnymi kotami. 

 
§ 7 

 Przytulisko oraz schronisko dla zwierz ąt  
 

1. Przytulisko to miejsce w którym przebywają zwierzęta bezdomne wyłapane na terenie Gminy 
Ustrzyki Dolne, zagubione przez właścicieli lub bezdomne do czasu umieszczenia w 
schronisku dla zwierząt, w którym znajduje się wolne miejsce. 

2. Przytulisko prowadzą osoby posiadające odpowiednie warunki (dom z ogrodem), które 
zgłosiły gotowość odpłatnej opieki nad kilkoma zwierzętami na terenie swojej posesji. Gmina 
zleca prowadzenie przytuliska.  

3. Pobyt zwierząt w przytulisku może trwać przez czas określony w umowie. W tym czasie 
zwierzęta zostaną zbadane i zaszczepione. 

 
§ 8 

Rejestr zwierz ąt bezdomnych stanowi ących własno ść Gminy 
 

W Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Ustrzykach Dolnych jest prowadzony rejestr wyłapanych i doprowadzonych przez 
mieszkańców zwierząt, wraz z informacją o ich dalszych losach (w szczególności: pozostawienie 
zwierzęcia w przytulisku, przekazanie do adopcji, nieodpłatne przekazanie nowemu opiekunowi). 

 
§ 9 

 System adopcyjny 
 

System adopcyjny polega na utrzymywaniu zwierzęcia przez osobę fizyczną, która zgłosi chęć 
odpłatnej opieki nad bezdomnym zwierzęciem. Dopuszcza się możliwość adopcji zwierzęcia za 
odpłatnością w formie bonu żywnościowego przekazanego opiekunowi przez Gminę. Kontrolę 
warunków w jakich utrzymywany jest adoptowane zwierzę przeprowadza lekarz weterynarii lub osoba 
przez niego upoważniona. 

§ 10 
 Usługi weterynaryjne 

 
Gmina zawiera porozumienie z lecznicą, która wykonuje usługi weterynaryjne niezbędne dla 
prawidłowej realizacji programu. Zakres usług obejmuje: 
 

1. Szczepienia przeciw wściekliźnie. 
2. Inne szczepienia ochronne. 
3. Sterylizacja psów i kotów. 
4. Odrobaczanie. 
5. Wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane są zwierzęta. 
6. Udział w akcjach związanych z potencjalnym zagrożeniem stwarzanym przez zwierzęta na 

terenie Gminy. 
7. Inne działania, które okażą się niezbędne w ramach realizacji "Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi". 
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§ 11 

Inne przedsi ęwzięcia 
 

1. Propagowanie zastosowanych rozwiązań na tablicach ogłoszeń. 
2. Współpraca z organizacjami zajmującymi się bezdomnością zwierząt (Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami). 
3. Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji psów  

i kotów. Zabiegi te zapobiegają nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi populacji 
zwierząt bezdomnych. 

 
§ 12 

Przy wyłapywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie pomoc 
lekarsko-weterynaryjna. Zwierzę bezdomne, które skaleczy człowieka, zostanie odłowione  
i przekazane na obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

 
§ 13  

W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone  
w przytulisku, właściciel ponosi koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w przytulisku,  
w tym koszt opieki weterynaryjnej do wysokości wydatków poniesionych przez Gminę. 

 
§ 14 

Zwierzęta umieszczone w przytulisku będą zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat,  
o których mowa w § 13. 

 
§ 15 

Ustala się wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w kwocie 3000 zł 
(trzy tysiące złotych), wydatkowanych w następujący sposób: 

1) na obsługę weterynaryjną,  
2) prowadzenie przytuliska,  
3) zakup żywności. 

 
§ 16 

Aktualna lista gospodarstw rolnych mających na celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 
znajduje się u Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

 
§ 17 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 18 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
 


