
UCHWAŁA NR XXX/216/2022 
RADY GMINY TARNAWATKA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2022 rok” 

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 Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Tarnawatka w 2022 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Kazimiera Mańdziuk 
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Załącznik
do Uchwały Nr XXX/216/2022
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 31 marca 2022 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE

GMINY TARNAWATKA W 2022 ROKU

ROZDZIAŁ I
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 1
1.  Celem Programu jest  zapobieganie bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Tarnawatka,  zapewnienie
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
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. 

ROZDZIAŁ II
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ

§ 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Zwierzęta bezdomne są odławiane, a następnie umieszczone w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w
Zamościu, ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamość.
2.  Umieszczenie bezdomnych zwierząt  odbywa się na podstawie podpisanej  umowy pomiędzy Gminą a
Miastem Zamość.

§ 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnienie ich dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich bytowania,
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.

§ 4
Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy, będzie odbywało się w odniesieniu do pojedynczych
zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt, powodujących zagrożenie dla
bezpieczeństwa mieszkańców.
2. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy zajmuje się Schronisko o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Zgłoszenie o zwierzęciu, co do którego istnieje przepuszczenie, że jest bezdomne, przyjmuje pracownik
Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, tel. 84 533 35 w. 48, który podejmuje działania zmierzające w
pierwszej kolejności do ustalenia jego właściciela lub opiekuna.
4.  Transport   bezdomnych  zwierząt  będzie  się  odbywał  środkiem  transportu  przystosowanym  do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
5. Zwierzęta gospodarskie podlegają przetransportowaniu do wskazanego gospodarstwa, o którym mowa w
§ 8.

§ 5
Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

1.  Ograniczenie  populacji  bezdomnych  zwierząt  realizowane  będzie  poprzez  sterylizację  albo kastrację
zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
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3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w
schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta przeznaczone do
adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1)  podmiot  prowadzący schronisko  poprzez  prowadzenie  działań  zmierzających  do  pozyskania  nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania na zasadach określonych w umowie.
2) Gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy (ogłoszenie na stronie internetowej urzędu).
3) organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 7
Usypianie ślepych miotów

1. Usypianiu podlegać mogą wyłącznie ślepe mioty.
2. Zwierzęta usypiane muszą być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie.
3. Należy zaoszczędzić im trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany
przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.
4.  Zwłoki  uśpionych  zwierząt  muszą  być  odpowiednio  zabezpieczone  do  czasu  zabrania  ich  przez
odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały  porzucone  przez  człowieka,  nie  ma  możliwości  ustalenia  osoby,  pod  której  opieką  trwale
pozostawały,  Gmina  wskazuje  gospodarstwo  rolne,  w  którym  te  zwierzęta  mogą  być  tymczasowo
przetrzymywane.
2. Gospodarstwem tym jest gospodarstwo położone w m. Niemirówek-Kolonia 77.
3.  Jednocześnie  z  umieszczeniem  zwierząt  w  gospodarstwie,  Gmina  podejmuje  starania  w  zakresie
znalezienia właściciela zwierzęcia lub nowego właściciela.

§ 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt
1.  Dla  zapewnienia  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  z  udziałem
zwierząt  Gmina podpisała umowę z Lekarzem Weterynarii  tj.:  Gabinet  Weterynaryjny,  Lek.  wet.  Witold
Reyman, ul. Partyzantów 65, 22-640 Rachanie, tel. 608 207 431.
2. Zdarzenia, o których mowa w ust.1 należy zgłaszać w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Gminy
Tarnawatka  telefonicznie  pod  nr  tel.  84  533  35 w.  48,  natomiast  w  dni  wolne  od  pracy  do  Lecznicy
Weterynaryjnej.

§ 10
Dodatkowe założenia programu

Gmina  prowadzi  działania  o  charakterze  edukacyjno  –  informacyjnym  w  zakresie  odpowiedzialnej  i
właściwej opieki nad zwierzętami, humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji psów i
kotów, propagowania adopcji zwierząt domowych.

ROZDZIAŁ III
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 11
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób ich

wydatkowania
1. Powyższy Program realizowany będzie ze środków budżetu Gminy zarezerwowanych na 2022 rok.
2. Na realizacje zadań wskazanych w Programie, Gmina przeznacza z budżetu środki w wysokości -
5 000.00 zł, 
1) na odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się – 3 000.00 zł,
2) na opiekę weterynaryjną, sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt – 1 800.00 zł,
3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami – 200.00 zł.
3.  Środki,  o  których  mowa w ust.  2,  będą  wydatkowane  w zależności  od  potrzeb,  w sposób celowy i
oszczędny, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.
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