
Projekt

z dnia 24 stycznia 2022 r. 
Zatwierdzony przez........................

UCHWAŁA NR...................
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia..................... 2022 r.

w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372zpóźn. zm.) oraz art.11 i 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 638), po uzyskaniu pozytywnych opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle, Koła 
Łowieckiego "JARZĄBEK" oraz Koła Łowieckiego "GWARDIA" Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Tarnowiec stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

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

Id: AE3D6E68-C840-47B7-85AA-2BB86C62BF00. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr.....................

Rady Gminy Tarnowiec

z dnia.....................2022 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Cele i kierunki polityki Gminy Tarnowiec wobec problemu bezdomności zwierząt domowych
§ 1. Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

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

3) odławianie (wyłapywanie) bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 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.

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
1) odławianie (wyłapywanie) z terenu Gminy zwierząt bezdomnych;

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom 
odłowionym (wyłapanym) z terenu Gminy;

3) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli, a w przypadku braku lub niemożności ich ustalenia 
i odnalezienia poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających pod 
tymczasową opieką Gminy, bądź też przekazywanie tych zwierząt do schroniska.

§ 3. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt:
1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały i odbywać się będzie w zależności od 

potrzeby, po uprzednio otrzymanej informacji od Policji o bezskutecznym ustaleniu opiekuna zwierzęcia, 
prowadzone przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wyłapywania zwierząt.

2. Wyłapane bezdomne zwierzęta przed przekazaniem do schroniska, o którym mowa w ust. 3 będą 
przetrzymywane w hotelu dla zwierząt „Psiara" zlokalizowanym w Jaśle przy ul. Św. Jana z Dukli 54B w celu 
ustalenia i odnalezienia ich dotychczasowych właścicieli.

3. Wyłapane bezdomne zwierzęta w przypadku nie ustalenia dotychczasowych właścicieli lub 
nie znalezienia nowego zostaną przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Wesoły Kundelek" 
w Lesku.

4. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez Dianę Gałuszkę prowadzącą działalność pod nazwą 
PSIARA Fryzjer i Hotel dla Psów Diana Gałuszka w Jaśle.

5. Bezdomne zwierzęta wyłapane z terenu Gminy i przetrzymywane w miejscach, o których mowa 
w ust. 2 będą miały zapewnioną stałą opiekę weterynaryjną przez Jasielską Przychodnię Weterynaryjną 
Magdalena Potempa, Marcin Potempa S.C, 38-200 Jasło, ul. Czackiego 5.

§ 4. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych.
1. Z mniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, realizowane jest poprzez:

1) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji lub kastracji oraz oznaczenia mikroczipem zwierząt bezdomnych 
przed przekazaniem ich nowym właścicielom do adopcji,

2) usypianie ślepych miotów, które prowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt,

3) edukację mieszkańców Gminy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 
propagowanie sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
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2. Z adania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonywane będą przez lekarza weterynarii Pana Marcina 
Potempę prowadzącym Jasielską Przychodnię Weterynaryjną ul. Czackiego 5, 38 -200 Jasło na podstawie 
umowy zawartej z Gminą Tarnowiec.

§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Wyłapane psy przebywające w punkcie tymczasowego przetrzymywania zwierząt są przeznaczone do 

adopcji.

2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez akcję informacyjną, 
polegającą na umieszczeniu informacji o takim zwierzęciu, wraz z jego fotografią:

1) na portalach społecznościowych,

2) na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Tarnowiec,

3) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnowiec.

3. Adopcji może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, legitymująca się dokumentem umożliwiającym 
stwierdzenie jej tożsamości.

4. Na okoliczność adopcji zwierzęcia spisywana jest umowa.

5. Osobie o której mowa w§5 ust 3 przysługuje jednorazowa kwota pieniężna w wysokości 150,00zł 
(słownie; sto pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na wyżywienie.

6. Adopcja zwierzęcia jest bezpłatna.

7. Gmina Tarnowiec w przypadku adopcji zwierzęcia, na własny koszt zleca:

1) wykonanie badania ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia,

2) szczepienie ochronne, odrobaczenie, odpchlenie zwierzęcia, oznaczenie mikroczipem,

3) podanie lekarstw lub witamin w razie takiej potrzeby,

4) fakultatywnie wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji, na wniosek osoby adoptującej.

8. Wykonanie czynności, o których mowa w ust 1, zleca się lekarzowi weterynarii Panu Marcinowi 
Potempa prowadzącym Jasielską Przychodnię Weterynaryjną ul. Czackiego 5, 38 -200 Jasło na podstawie 
umowy zawartej z Gminą Tarnowiec.

§ 6. Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
1. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem 

prowadzone jest na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii Panem Marcinem Potempą ul. 
Czackiego 5, 38-200 Jasło. Uśmiercanie zwierząt z wypadków w przypadku takiej konieczności.

2. Gmina ponosi koszty opieki i leczenia weterynaryjnego bezdomnych zwierząt w przypadku zdarzeń 
drogowych z ich udziałem, jak również w przypadku gdy:

1) ustalono właściciela zwierzęcia, jednakże jego stan wymagał podjęcia natychmiastowych działań 
w zakresie opieki weterynaryjnej, a jednoczesne zawiadomienie właściciela zwierzęcia o zaistniałej sytuacji 
było niemożliwe;

2) w wyniku podjętych czynności wyjaśniających ustalono właściciela zwierzęcia, jednakże nastąpiło to po 
przeprowadzonych czynnościach z zakresu leczenia weterynaryjnego.

§ 7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
1. Gmina Tarnowiec zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich:

1) które, uciekły od dotychczasowego właściciela, a nie ma możliwości jego ustalenia,

2) odebranych czasowo od właściciela na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

2. Miejscem przetrzymywania zwierząt, o których mowa w § 7, będzie gospodarstwo rolne zlokalizowane 
w miejscowości Tarnowiec 232 z którym Gmina Tarnowiec zawarła stosowną umowę.

§ 8. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest głównie przez:
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1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnienie ich dokarmiania przy udziale wyznaczonych społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,

3) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w schronisku.

§ 9. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt będzie realizowana w schronisku dla zwierząt.

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą przez lekarza weterynarii, z którym schronisko ma 
zawartą umowę.

§ 10. Plan sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt w gminie.
1. Gmina Tarnowiec zapewnia właścicielom zwierząt zamieszkałym na terenie gminy Tarnowiec do 

wysokości posiadanych środków finansowych, dofinasowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt, w wysokości:

- 120,00 zł do sterylizacji suki,

- 80,00 zł do sterylizacji kotki,

- 50,00 zł do kastracji psa,

- 40,00 zł do kastracji kocura.

2. Właściciel chcący poddać posiadane zwierzę zabiegowi, o którym mowa w ust. 1, winien zgłosić ten fakt 
do Urzędu Gminy pok. nr 8 celem wcześniejszego ustalenia terminu przeprowadzenia zabiegu z lekarzem 
weterynarii z którym Gmina zawarła stosowną umowę.

3. Zabiegi sterylizacji suki i kastracji psa, dofinansowywane są tylko właścicielom, którzy dopełnili 
obowiązku szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie i wyrazili zgodę na zaczipowanie zwierzęcia.

4. Znakowanie zwierzęcia opisane w ust 3 następuje poprzez wszczepienie mikroprocesora (czipu) przez 
podmiot wykonujący zabieg sterylizacji lub kastracji.

5. Mikroprocesor o którym mowa w ust. 4 zawiera informację numeryczną i finansowany jest w całości 
z budżetu Gminy.

§11. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest 
poprzez:

1. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia 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 kastracje.

2. Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego 
traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami.

§ 12. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób ich wydatkowania.
1. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań 

Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.

2. W uchwalonym budżecie Gminy Tarnowiec na 2022 r zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 
70 000,00zł.

3. Sposób wydatkowania zadania zawiera poniższe zestawienie:

1) odławianie (wyłapywanie) bezdomnych zwierząt, poszukiwanie dotychczasowych lub nowych właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt, w tym adopcje zwierząt, zapewnienie opieki, w tym weterynaryjnej, wyłapanym 
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy przebywającym tymczasowo w Punkcie, o którym mowa w§ 
3 ust. 2 -38 000,00 zł;

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - 5 500,00 zł;

3) roczna opłata za utrzymanie miejsca w schronisku - 6 150,00 zł

4) za gotowość do zapewnienia miejsca i opieki dla odebranym lub bezdomnych zwierząt gospodarskich - 
650,00zł
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5) zapewnienie odebranym zwierzętom gospodarskim oraz wyłapanym bezdomnym zwierzętom 
gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym - 2 000,00 zł;

6) zapewnienie i udzielanie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach 
drogowych - 9 700,00 zł;

7) steiylizacja, kastracja i znakowanie zwierząt - 7 000,00zł;

8) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 1 000,00 zł.
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Uzasadnienie
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g.). Do takich spraw należy zapobieganie bezdomności 
zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (art. 11 ust. 1 ustawy 
z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, Dz. U. z 2020 r. poz. 638, dalej: u.o.z.). Jest to zadanie własne gminy.

Ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek określenia, w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (art. lla ust. 1 
u.o.z.).

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy 
Tarnowiec stanowi wypełnienie ustawowych obowiązków, tj. obejmuje w szczególności:

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 
(art. lla ust. 2 u.o.z.).

Projekt programu opieki nad zwierzętami Organ wykonawczy gminy przekazuje do zaopiniowania:

- Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Jaśle,

- zarządcom obwodów łowieckich tj.

a) Koło Łowieckie „JARZĄBEK",

b) Koło Łowieckie "GWARDIA” działających na obszarze gminy (zob. art. 1 la ust. 7 u.o.z.).

Uchwalanie przez Gminę Tarnowiec programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Uchwała w sprawie przyjęcia 
tego "programu jest skierowana do szerokiego kręgu określonych rodzajowo adresatów, tj. zarówno do 
mieszkańców gminy jak i podmiotów realizujących określone w programie zadania.


