
1 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLV/282/2014 

Rady Gminy Gać z dnia   27  marca  2014  

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE 

 GMINY GAĆ W 2014 ROKU 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2013r. poz. 856 j.t) 

2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć 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,  

3) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 

wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 

przez człowieka w charakterze jego towarzysza,  

4) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie                      

w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,  

5) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na 

wolności w warunkach niezależnych od człowieka (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie 

dzikim)  

6) programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2014 roku”.  

 

Rozdział II. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 2. 

1.Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  
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2. W ramach programu Gmina realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Gać, 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 

3) edukacja mieszkańców gminy Gać w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.  

 

Rozdział III. 

WYKONAWCY PROGRAMU  

 

§ 3. 

1.Rada Gminy przyjmuje, że funkcję koordynatora Programu pełni Wójt Gminy za 

pośrednictwem pracownika ds. ochrony środowiska.  

2. Rada Gminy przyjmuje, że realizację działań dotyczących  zapobiegania bezdomności               

i opieki zwierząt na terenie Gminy Gać prowadzi: 

1) Urząd Gminy we współpracy z  organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, 

fundacjami, organem Inspekcji Weterynaryjnej, 

2) Policja 

3) Sołtysi 

4) Szkoły poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania 

zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.  

 

Rozdział IV 

REALIZACJA CELÓW PROGRAMU 

 

§ 4. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie  poprzez: 

1) odławianie zwierząt bezdomnych  prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt,                   

a także nie będzie zadawał im cierpienia. Odławianie zwierząt bezdomnych będzie 

prowadzone przez pracowników obsługi Urzędu Gminy w Gaci samochodem marki 

volkswagen o numerze rejestracyjnym RPZ 33KP oraz przez firmę Usługi 

Techniczno Weterynaryjne Narożnowska Agnieszka ul. Sybiraków 34/1 

Przemyśl.   
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2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gać, przewiezienie ich                    

odpowiednim transportem do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach 

celem umieszczenia ich w schronisku prowadzone będzie przez firmę Usługi 

Techniczno Weterynaryjne Narożnowska Agnieszka ul. Sybiraków 34/1 

Przemyśl.  W sytuacji gdy schronisko nie będzie mogło przyjąć zwierząt 

bezdomnych, a zwierzęta będą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzi i innych 

zwierząt będą one umieszczone w miejscu czasowego przetrzymania zapewniając im 

właściwe warunki bytowania, wyżywienia i opiekę weterynaryjną, które posiada firma 

Usługi Techniczno Weterynaryjne Narożnowska Agnieszka ul. Sybiraków 34/1 

Przemyśl. 

 

3)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                      

z udziałem zwierząt na terenie Gminy realizowane będzie przez Gabinet 

Weterynaryjny Punkt Usług Weterynaryjnych w Gaci – lek. wet. Andrzej 

Kapias. 

 

4)  zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie 

Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie 

Urząd Gminy w Gaci, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela 

bądź opiekuna zwierząt. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna 

zwierzęcia, Urząd Gminy podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia    

i umieszczenia   w schronisku dla zwierząt.  

 

5) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo 

przyjęty (ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, umieszczanie zdjęć i informacji dotyczącej 

wyłapanych zwierząt na stronie www.gac.pl oraz tablicach ogłoszeń                                  

w poszczególnych sołectwach). 

 

6) opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu gminy zapewnia gospodarstwo rolne                            

w  Białobokach nr 49.  

 

7) sprawowanie opieki nad wolnożyjącymi kotami jest realizowane przez: 

           a) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolnożyjących, 

           b) w przypadkach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców 

            Gminy, podejmowanie działań mających na celu dokarmianie kotów wolnożyjących. 
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§ 5. 

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie  poprzez: 

 

1)  prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy w zakresie opieki 

nad zwierzętami  i humanitarnego traktowania zwierząt; 

 

2)  Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, na 

zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko oraz  wykonywanie na koszt 

Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową 

opieką Gminy przed przekazaniem ich nowym właścicielom; 

 

3) usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy  o ochronie  

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii                            

w porozumieniu z Gminą;  

 

4) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma 

możliwości zapewnienia dla nich właścicieli, lub chore bezdomne, które uzna lekarz 

weterynarii że nie rokują nadziei na wyzdrowienie,  a dalsze ich życie przysporzyło 

by cierpienie i ból. 

 

§ 6. 

Edukacja mieszkańców Gminy Gać w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 

realizowana będzie poprzez: 

1) włączenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do działań 

edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży                             

w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do 

zwierząt.  

2) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, akcji, konkursów, 

spotkań edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Gać przy współudziale Policji na temat zapobiegania bezdomności, praw                  

i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia.  

3) promowanie na stronie internetowej Urzędu  Gminy programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
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Rozdział V 

FINANSOWANIE PROGRAMU  

 

§ 7. 

1. Rada Gminy Gać uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania środki 

finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt 

oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. W 2014 r. ogólny budżet na realizację zadania wynosi 400 zł, w tym na: 

- odłowy bezdomnych zwierząt -100,00 zł,  

- sterylizację i kastrację zwierząt -100,00 zł,  

- usypianie ślepych miotów – 50,00 zł,  

- dokarmianie –50,00zł,  

- obsługę weterynaryjną -100,00 zł.  

 


