
 

                                                   PROJEKT        

Uchwała Nr ……………./2021 

Rady Gminy Dzikowiec 

z dnia ………………2021r.  

 

w sprawie:  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na rok 2021” 

 

        Na podstawie art. 11a  ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt                             

(Dz. U. z 2020r. poz. 638 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm. ) po zaopiniowaniu przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej i Zarządców Obwodów Łowieckich  

Rada Gminy Dzikowiec 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na rok 2021” w brzmieniu określonym w załączniku do 

uchwały.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzikowiec.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Podkarpackiego. 

 



 

 

 

Załącznik do  Uchwały ………../2021 

                                                                                                                                    Rady Gminy Dzikowiec 

                                                                                                                                                                   z dnia ……2021r. 

 

 

 

 

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Dzikowiec na rok 2021” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Dzikowiec uchwały w sprawie „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Dzikowiec  na 2021 rok” zwanego dalej Programem jest art. 11a ust. 1,2 i 5ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638 ze zm.) 

 

Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt, domowych                  

i gospodarskich, a w szczególności dla psów i kotów przebywających na terenie Gminy 

Dzikowiec 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

a) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dzikowiec jednostkę 

organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje zadania,  

b) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

„STRZELCE” w Oleśnicy, 28-220 Oleśnica, prowadzonym przez Jarosława Dudzika- 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Cedzynie, Cedzyna 129, 25-900 

Kielce, 

c) Lecznicy weterynaryjnej- należy rozumieć gabinet weterynaryjny – Weterynarz. 

Specjalista chorób koni. Sołtyski Jacek,  36-130 Raniżów; Młyńska 7,tel.500 049 955, 

d) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2021 rok”, 

e) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będąca mieszkańcem Gminy 

Dzikowiec, posiadającą zwierzę, lub zwierzęta o których mowa w niniejszym 

programie, 

f) Opiekunie społecznym (karmicielu) – należy przez to rozumieć osobą, która 

społecznie pomaga i sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy 

Dzikowiec, 

g) Miejsce czasowego pobytu zwierząt - należy przez to rozumieć punkt krótkiego 

przetrzymania odłowionych bezdomnych zwierząt położony na oczyszczalni ścieków 



w Wilczej Woli do czasu odebrania ich przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

„STRZELCE” w Oleśnicy, 28-220 Oleśnica, prowadzonym przez Jarosława Dudzika- 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Cedzynie, Cedzyna 129, 25-900 

Kielce,, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt                          

w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;  

h) 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;  

i)  Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, 

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;  

 

§2 

Cel programu 

Celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Dzikowiec na rok 2021” jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Dzikowiec. 

 

§3 

1.Realizację działań podejmowanych w ramach Programu dotyczących przeciwdziałaniu 

bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy: 

 

1) Wójt Gminy, 

2)  organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

3) schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 

4)  tymczasowy azyl dla bezdomnych zwierząt przez poszukiwanie nowych właścicieli 

dla zwierząt, 

5) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych  

i edukacyjnych mieszkańców. 

2. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu jest Wójt za pośrednictwem  

pracownika Urzędu Gminy  Dzikowiec, który współpracuje w tym zakresie z organami 

Inspekcji Weterynaryjnej i Policją. 

3. Informacje o nagłych  zdarzeniach z udziałem  zwierząt bezdomnych, zabłąkanych  lub 

porzuconych przez człowieka,  wymagających  niezwłocznej interwencji,  przyjmuje Gminne 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzikowcu lub Policja. 

 



4. Informacje o podmiotach wymienionych w ust. 1-3, umożliwiające kontakt na potrzeby 

realizacji Programu, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzikowiec. 

 

§4 

Realizacja zadań 

1. Odławianie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt 

1) Odławianie bezdomnych zwierząt znajdujących się w granicach administracyjnych 

Gminy Dzikowiec ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby 

takiego odłowienia z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne.  

2) Odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub 

zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3)  Zgłoszenia interwencyjnego, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt. 1, może dokonać każdy, 

w dowolnej formie (telefonicznie, ustnie, pisemnie) do Urzędu Gminy Dzikowiec ul. 

Dworska 62, 36-122 Dzikowiec telefon: 17 744 21 09 wew. 217 

4) Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Dzikowiec 

prowadzi Jarosław Dudzik – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w 

Cedzynie, Cedzyna 129, 25-900 Kielce, na podstawie umowy zawartej z Gminą. 

5)  Odłowione zwierzęta bezdomne niezwłocznie przekazuje się do schroniska, o którym 

mowa w §1 ust. 1 pkt b.  

6) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego 

sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia.  

7) Transport bezdomnych zwierząt do schroniska będzie odbywał się środkiem transportu 

przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.  

8) Ewidencję odłowionych zwierząt prowadzi Urząd Gminy Dzikowiec. 

2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi polega na ich dokarmianiu oraz 

zapewnieniu stałej opieki weterynaryjnej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Gmina 

Dzikowiec realizując ten obowiązek prowadzi następujące działania: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 

żyjących, którzy zarejestrowani są w Urzędu Gminy w Dzikowiec i nieodpłatnie sprawować 

będą opiekę nad kotami wolno żyjącymi, 



b) wydawanie opiekunom (karmicielom) skierowań na niezbędne zabiegi weterynaryjne 

zwierząt, w ramach umowy zawartej z lekarzem weterynarzem z którym Urząd Gminy                    

w Dzikowiec ma podpisaną umowę, 

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

d) opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi prowadzona w ramach umowy 

zawartej z Lecznicą weterynaryjną . 

 

3. Obligatoryjna sterylizację lub kastracja zwierząt w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt 

Zwierzęta przyjmowane do Schroniska podlegają obowiązkowej sterylizacji lub kastracji, 

za wyjątkiem tych zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych 

zabiegów ze względu na stan zdrowia lub wiek. Sterylizację i kastrację zwierząt 

przyjętych do schroniska dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko. 

4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

a) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i 

zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

b) Pracownik Urzędu Gminy w Dzikowcu poprzez promocję adopcji zwierząt ze 

Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli, m.in. umieszczenie ogłoszeń  o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Dzikowiec oraz na stronie internetowej www.gminadzikowiec.pl 

5. Usypianie ślepych miotów 

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt wykonywane będą zabiegi usypiania 

ślepych miotów. Zabiegi te będą wykonywane przez lekarza weterynarii. Uśpieniu 

będą podlegały wyłącznie zwierzęta, które są ślepe (do 48 godzin po urodzeniu) i nie 

posiadają właścicieli. Skierowania na zabiegi usypiania ślepych miotów będą 

wydawane  przez pracownika Urzędu Gminy w Dzikowiec opiekunom społecznym. 

6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich                           

w 2021 roku wskazuje się gospodarstwo, które znajduje się w miejscowości                         

Nowy Dzikowiec , ul. Św. Jana Pawła II 16, 36-122 Dzikowiec, tel. 17 227-49-82. 

Gospodarstwo spełnia wszystkie wymagane standardy utrzymania zwierząt oraz posiada 

zapas karmy umożliwiającej zapewnienie wyżywienia zwierzętom gospodarskim czasowo 

odebranym właścicielowi na podstawie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt, lub zwierzętom 

gospodarskim w stosunku do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela.  

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt  

http://www.gminadzikowiec.pl/


Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                      

z udziałem zwierząt realizuje Weterynarz. Specjalista chorób koni. Sołtyski Jacek,  36-

130 Raniżów; Młyńska 7, poprzez zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

udzielanej zwierzętom z terenu Gminy Dzikowiec . Po udzieleniu pierwszej pomocy 

bezdomne zwierzę zostanie umieszczone w Schronisku celem dalszego leczenia bądź 

rehabilitacji. Jeżeli zwierzę jest nie do uratowania poddaje się je zabiegowi eutanazji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ciało zwierzęcia zostanie przekazane celem 

utylizacji do jednej z firm  SARIA Polska Sp. z o.o. Oddział Serval w Przewrotnem, 

Przewrotne 323,36-003 Przewrotne, z którą Gmina Dzikowiec posiada zawartą umowę na 

odbiór odpadów ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 

 

§5 

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

 

1. W ramach Programu Gmina Dzikowiec podejmuje działania o charakterze 

edukacyjno-informacyjnym, przy współpracy z organizacjami społecznymi, w tym 

stowarzyszeniami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,                      

w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji psów i kotów,                   

a także adopcji zwierząt bezdomnych.  

2.  Działania, o których mowa w §5 ust. 1, polegają w szczególności na:  

 

1) propagowaniu wśród mieszkańców Gminy Dzikowiec przeprowadzania zabiegów 

kastracji i sterylizacji posiadanych zwierząt w celu przeciwdziałania zjawisku 

niekontrolowanego rozmnażania zwierząt,  

2) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, 

3) interwencji w przypadku niewłaściwego traktowania zwierząt, 

 4) informowaniu odpowiednich służb o przypadkach utrzymywania zwierząt                           

w niewłaściwych warunkach lub w stanie rażącego zaniedbania, 

 5) informowaniu Policji o wszelkich faktach znęcania się nad zwierzętami,  

6) uświadamianiu właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu 

posiadania lub nabycia zwierzęcia,  

7) informowaniu mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach,  

8) prowadzeniu innych działań, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji 

Programu, głównie w dziedzinie edukacji na temat zasad humanitarnego traktowania 

zwierząt,  

9) współpracy Gminy Dzikowiec przy realizacji Programu z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii, komendą Powiatową Policji w Kolbuszowej oraz Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 

 

Finansowanie Programu 

Koszty realizacji programu 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w 2021 roku 

zabezpieczone są w budżecie gminy w wysokości 34 650,00  zł., i tak: 



 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w schronisku wraz z ich 

odławianiem – 15 000,00 zł 

 Opieka weterynaryjna sprawowana nad kotami wolno żyjącymi, oraz zabiegi 

usypiania ślepych miotów 1 000,00 zł 

 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych 5 000,00 zł 

 Dokarmianie psów wyłapanych z terenu gminy Dzikowiec i przebywających                          

w tymczasowym „azylu”-9 000,00 zł 

 Dokarmianie kotów wolno żyjących 1 000, 00 zł 

 Sprawowanie opieki nad bezpańskimi psami i bezpańskimi kotami po wypadkach 

kotami pochodzącymi z terenu gminy Dzikowiec przebywających w 

tymczasowym azylu na oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli – Spie – 3 650,00 zł 

 


