
UCHWAŁA NR XXXVII/366/2022 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 572), 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2022 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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Załącznik nr 1:  

do Uchwały Nr XXXVII/366/2022  

Rady Gminy Nozdrzec  

z dnia 25 marca 2022 r.  

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY NOZDRZEC W 2022 ROKU 

 

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 

mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę". – art. 1 ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2022, poz. 572). 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma 

zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Nozdrzec. 

 

 

ROZDZIAŁ I 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 1 

Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych: 

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy; 

2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; 

 

§ 2 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6. usypianie ślepych miotów; 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt; 
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ROZDZIAŁ II 

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA 

ZWIERZĄT 

§ 3 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt „Wesoły Kundelek”  

prowadzonym przez Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal, ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko, 

realizowane jest na podstawie umowy zawartej przez Gminę Nozdrzec z jednostką je prowadzącą. 

 

ROZDZIAŁ III 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI W TYM ICH DOKARMIANIE 

§ 4 

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez ustalenie 

miejsc, w których one przebywają oraz zapewnienie im karmy i wody pitnej. Z osobami, które będą 

systematycznie dokarmiać koty zostaną zawarte przez Gminę stosowne umowy. Miejsca ustalane są 

na podstawie zgłoszeń mieszkańców, przy współpracy z sołtysami. Ilość przekazywanej karmy 

uzależniona będzie od ilości wolno żyjących kotów w danym miejscu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 5 

Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się stale w odpowiedzi na interwencję. 

§ 6 

Odławianiem objęte zostaną zwierzęta, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich 

właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub 

zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu. 

§ 7 

Odławianiem zajmuje się Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal w Lesku, ul. Piłsudskiego 48, 38-600 

Lesko, na podstawie umowy zawartej z Gminą Nozdrzec. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie 

prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania 

zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im 

cierpienia. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu 

przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.  
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ROZDZIAŁ V 

OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKU 

§ 8 

Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt przeprowadza się na 

zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. Zabiegom tym nie podlegają zwierzęta  

w okresie 14 dni od daty umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się 

właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu  

o poszukiwaniu nowych właścicieli. Po tym okresie zwierzęta są sterylizowane lub kastrowane. 

Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.  

 

ROZDZIAŁ VI 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 9 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie  

o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy,  

w tym na stronach internetowych oraz poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

 

ROZDZIAŁ VII 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

§ 10 

Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii Piotra Włodka 

prowadzącego ANIMALVET Przychodnia dla Zwierząt s.c. P. Włodek, E. Misky, M. Baraniewicz 

w Brzozowie, ul. 3 Maja 68, z którym została zawarta umowa przez Gminę. Gmina nie usypia 

ślepych miotów zwierząt mających właścicieli. Ilość zabiegów usypiania ślepych miotów na terenie 

Gminy Nozdrzec będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych w budżecie Gminy na 

ten cel. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia humanitarnie, należy 

oszczędzić mu zbędnych cierpień, a sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza 

weterynarii w jedyny sposób dopuszczany przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce 

(najpierw narkoza, a następnie środek usypiający podany dożylnie). 

 

ROZDZIAŁ VIII 

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

§ 11 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich następuje 
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na podstawie zawartej umowy przez Wójta Gminy Nozdrzec z właścicielem gospodarstwa – Sylwią 

Potoczną, zam. w miejscowości Wara. Zakres umowy określa gotowość zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom gospodarskim. W indywidualnych przypadkach przekazania zwierząt, 

szczegółowe działania i obowiązki zostaną uregulowane odrębną umową. 

 

ROZDZIAŁ IX 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH 

ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

§ 12 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt realizowane jest na podstawie umowy zawartej przez Gminę z lekarzem 

weterynarii Piotrem Włodek prowadzącym ANIMALVET Przychodnia dla Zwierząt s.c. P. Włodek, 

E. Misky, M. Baraniewicz w Brzozowie, ul. 3 Maja 68. Zdarzenie z udziałem zwierząt należy 

zgłosić na numer alarmowy 112. 

 

ROZDZIAŁ X 

STERYLIZACJA LUB KASTRACJA ZWIERZĄT, KTÓRE MAJĄ WŁAŚCICIELI LUB 

OPIEKUNÓW 

§ 13 

Sterylizacja i kastracja zwierząt, które mają właściciela lub opiekuna, w celu zmniejszenia populacji 

tych zwierząt, będzie realizowana przy uwzględnieniu sytuacji finansowej, zdrowotnej oraz 

wiekowej właścicieli przez lekarza weterynarii Piotra Włodka, prowadzącego ANIMALVET 

Przychodnia dla Zwierząt s.c. P. Włodek, E. Misky, M. Baraniewicz w Brzozowie, z którym została 

zawarta umowa przez Gminę. Ilość zabiegów uzależniona będzie od posiadanych środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel. 

 

ROZDZIAŁ XI 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNO – INFORMACYJNYM 

§ 14 

Celem prawidłowej realizacji  zadań w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt Gmina 

realizuje edukację mieszkańców poprzez: 

1. włączanie, w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy, do treści programowych  

w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą 

ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację; 
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2. organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat 

humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy  

z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, 

3. poruszanie na zebraniach mieszkańców tematów dotyczących problemów bezdomności 

zwierząt i zasad humanitarnego traktowania zwierząt. 

 

 

ROZDZIAŁ XII 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 15 

Na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt zapewnia się 

środki finansowe w budżecie Gminy na 2022 rok. 

 

§ 16 

Wielkość środków przyznanych na ten cel wskazany w § 1 niniejszego rozdziału w 2022 roku 

wynosi 30 000,00 zł  w tym: 

1) Zapewnienie opieki  bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nozdrzec –  11 000,00 zł,  

2) Ograniczenie populacji bezdomnych oraz zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez 

sterylizację zwierząt domowych –  5 000,00 zł,  

3) Poszukiwanie nowych właścicieli dla  bezdomnych zwierząt – 500,00 zł, 

4) Odławianie bezdomnych zwierząt –  10 000,00 zł,  

5) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt –  2 000,00 zł,  

6) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie –  1 000,00 zł,  

7) Usypianie ślepych miotów –  200,00 zł,  

8) Zapewnienia opieki w miejscu zastępczym dla zwierząt gospodarskich –  300,00 zł. 
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