
 

/PROJEKT/ 
 

Uchwała Nr …………….. 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……………………... 
 

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021”. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz 

art. 11 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.  

Dz. U. z 2020 r. poz. 638) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w Ustrzykach Dolnych, opinii dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich 

działających na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne oraz organizacji społecznych, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze 

gminy, Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala: 

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021” 

 

§ 1 

Ilekroć w Programie jest mowa o zwierzętach bezdomnych, uważa się za nie 

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 oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021” 

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 

1. 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, realizowane w następujący sposób: 



 

1) odławianiem bezdomnych zwierząt zajmować się będzie uprawniony podmiot, 

w którego zakresie działania jest odławianie zwierząt. 

2) odłowione bezdomne zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do 

schroniska celem umieszczenia ich w tym schronisku. Czasowe 

przetrzymywanie zwierząt odłowionych przed ich umieszczeniem w schronisku 

jest dopuszczalne w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zwierząt stanowiących poważne zagrożenie, które przewozi 

się niezwłocznie do miejsca czasowego przetrzymywania przed ich 

przewiezieniem do schroniska.   

b) na czas niezbędny do odnalezienia właściciela zwierzęcia (kiedy okaże 

się, że zwierzę jest zagubione a nie bezdomne) lub na czas niezbędny na 

poszukiwanie nowego właściciela dla zwierzęcia bezdomnego. 

Miejsce czasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych będzie 

zapewnione przez Fundację Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt, ul. 

29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

3) odłowionym zwierzętom umieszczonym w schronisku lub w miejscu 

czasowego przetrzymywania zapewnione będą właściwe warunki bytowania, 

wyżywienia i opieki weterynaryjnej.  

4) odławianie, przewożenie i umieszczanie zwierząt bezdomnych w schronisku 

lub w miejscu czasowego przetrzymywania będzie realizowane w oparciu  

o umowę zawartą przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych z Fundacją Bieszczadzka 

Organizacja Ochrony Zwierząt, ul. 29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne; 

2. Wolnożyjące koty będą dokarmiane przez pracowników Gminy Ustrzyki Dolne lub 

osoby, które złożą oświadczenie o społecznym dokarmianiu kotów wolnożyjących, 

w miejscach częstego przebywania zwierząt, szczególnie w okresie zimy.    

 

§ 4 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane w sposób 

zwyczajowo przyjęty i odbywa się poprzez:   

1) informowanie o możliwości przygarnięcia zwierząt bezdomnych za 

pośrednictwem strony internetowej, w zależności od potrzeb w sposób stały 

lub czasowy. 

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych poprzez Fundację 

Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt, ul. 29 Listopada 26, 38-700 

Ustrzyki Dolne jako podmiotu przekazującego do adopcji oraz poprzez osoby 

zainteresowane przygarnięciem zwierząt bezdomnych, jeżeli są one zdolne 

zapewnić im należyte warunki bytowe.  

 

§ 5 

W przypadku zwierząt gospodarskich bezdomnych lub czasowo odebranych 

dopuszcza się ich przekazanie gospodarstwu posiadającemu 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 Waldemara Pieczkowskiego, zam. Liskowate 30D. 



 

§ 6 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt realizowane będzie w ramach umowy zawartej z Fundacją 

Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt, ul. 29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki 

Dolne, oraz we współpracy z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi 

weterynaryjne.        

 

§ 7 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację 

następujących zadań: 

1) sterylizację albo kastrację bezdomnych psów i kotów, które zostały wyłapane 

i przekazane do schroniska. 

2) usypianie ślepych miotów pochodzących od zwierząt bezdomnych, zgodnie  

z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt, które realizowane będzie 

w ramach umowy zawartej z Fundacją Bieszczadzka Organizacja Ochrony 

Zwierząt, ul. 29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne, oraz we współpracy 

z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi weterynaryjne. 

 

§ 8 

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt obejmuje: 

1) propagowanie zastosowanych rozwiązań na tablicach ogłoszeń. 

2) współpracę z organizacjami zajmującymi się bezdomnością zwierząt. 

3) propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji 

psów i kotów, które zapobiegają nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi 

populacji zwierząt bezdomnych. 

 

§ 9 

Przy odławianiu 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 2021 r. Gmina Ustrzyki Dolne zapewniła w budżecie kwotę 30.000,00 zł 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

3. Środki finansowe będą wydatkowane na: 
- cele związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi umieszczonymi  
    w schronisku, miejscu czasowego przetrzymywania lub w gospodarstwie     
    rolnym, 
-  cele związane z opieką nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach     
    drogowych,  
-   wykonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów, 
-   realizację zadań związanych z opieką nad kotami wolno żyjącymi, 
- realizację zadania dotyczącego poszukiwania nowych właścicieli dla   
    bezdomnych zwierząt. 



 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 12 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr ………. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia …………. 

 
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”. 

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jedn. - Dz. U. z 2020 r. poz. 638) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie 

opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 

gmin. Na podstawie art. 11a cytowanej wyżej ustawy o ochronie zwierząt rada gminy 

określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.   

Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” został 

zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych oraz 

dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy 

Ustrzyki Dolne.  

Celem programu jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności psów 

i kotów, zapewnienie zwierzętom prawidłowej opieki, ograniczenie populacji zwierząt 

bezdomnych i wolno żyjących, poprzez sterylizację i kastrację zwierząt.   

Odławianie, przewożenie i umieszczanie zwierząt bezdomnych w schronisku lub  

w miejscu czasowego przetrzymywania będzie realizowane w oparciu o umowę 

zawartą przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych z Fundacją Bieszczadzka Organizacja 

Ochrony Zwierząt, ul. 29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne. Przy odławianiu  

i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie pomoc 

lekarsko-weterynaryjna. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt realizowane będzie w ramach umowy zawartej z Fundacją 

Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt, ul. 29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki 

Dolne, oraz we współpracy z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi 

weterynaryjne.        

 

Biorąc pod  uwagę powyższe ustalenia oraz konieczność wdrożenia Programu 
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  
 

 
 

 
 
 


