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UCHWAŁA NR XLIII/391/14 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 26.03.2014r. 

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt 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 2013 r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity - Dz. U.  
z 2013r. poz. 856) 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 zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” 

§ 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, w szczególności poprzez poszukiwanie 
nowych właścicieli dla zwierząt. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy. 
3. Zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę. 
4. Zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez 

sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów 
w uzasadnionych przypadkach.   

5. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 
 

§ 3 

Podstawa prawna do działań Gminy: 

1. Ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.  
z 2013r. poz. 594z późn. zm ) 

2. Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity - Dz. U.  
z 2013r. poz. 856) 

3.  Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) 
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§ 4 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi tj. przebywającymi na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 
bez opieki obejmuje: 

Okresowe odławianie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) na terenie gminy Ustrzyki Dolne 
w zależności od zaistniałej potrzeby i na zgłoszenie Policji lub mieszkańców, realizowane  
w następujący sposób: 

1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmować się będzie uprawniony podmiot  
w zakresie działania, którego jest wyłapywanie zwierząt. 

2. Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska 
celem umieszczenia ich w tym schronisku, a w sytuacji gdy schronisko nie będzie 
mogło przyjąć zwierząt bezdomnych, będą one umieszczane w miejscu czasowego 
przetrzymywania, zapewnionym przez Gabinet Weterynaryjny „MAX” lek. wet. Rafał 
Ałabisz, ul. Nadgórna 1, 38-700 Ustrzyki Dolne do momentu gdy znajdzie się dla nich 
osoby, które adoptują bezdomne zwierzęta. 

3. Wyłapanym zwierzętom, umieszczonym w schronisku lub w miejscu czasowego 
przetrzymywania zapewnione będą  właściwe warunki bytowania, wyżywienia  
i opieki weterynaryjnej.  

4. Wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku 
będzie realizowane w oparciu o porozumienie zawarte przez Burmistrza Ustrzyk 
Dolnych  z uprawnionym i wyspecjalizowanym Gabinetem Weterynaryjnym „MAX” 
lek. wet. Rafał Ałabisz, ul. Nadgórna 1, 38-700 Ustrzyki Dolne; 

5. Dokarmianie kotów wolnożyjących szczególnie w okresie zimy przez opiekunów 
społecznych.    

§ 5 

W przypadku zwierząt gospodarskich, bezdomnych dopuszcza się czasowe przekazanie 
gospodarstwu posiadające odpowiednie warunki do ich przetrzymywania, do czasu ustalenia 
dalszego postępowania z tymi zwierzętami. Decyzję o przekazaniu właściwemu 
gospodarstwu podejmować będzie Burmistrz Ustrzyk Dolnych. W tym celu zostało podpisane 
porozumienie z gospodarstwem rolnym Pana Tadeusza Iwanika zam. Dźwiniacz Dolny.  

§ 6 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt bezdomnych, realizowane będzie poprzez zawarte porozumienie  
z  Gabinetem Weterynaryjnym „MAX” lek. wet. Rafał Ałabisz, ul. Nadgórna 1, 38-700 
Ustrzyki Dolne. 

         § 7 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących 
zadań: 

1. sterylizację albo kastrację bezdomnych psów i kotów, które zostały wyłapane, przez 
gabinet weterynaryjny. 

2. Usypianie ślepych miotów zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy  
o ochronie zwierząt realizowane będzie przez gabinet weterynaryjny.  
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§ 8 

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt: 

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. 

 

§ 9 

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. 

§ 10 

1. Program będzie realizowany ze środków budżetu Gminy Ustrzyki Dolne. 

2. W 2014r. Gmina Ustrzyki Dolne zapewniła w budżecie kwotę 5000 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych). 

§ 11 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 12 

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

 

 

 


