
UCHWAŁA NR 227/XXXVII/13   
RADY GMINY PRZYŁĘK 
z dnia 25 września 2013 r. 

 
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2013 r. 
 
 
 Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 856) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w brzmieniu określonym w załączniku do 
uchwały. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Szmajda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



       Załącznik do UCHWAŁY NR 227/XXXVII/13 
RADY GMINY PRZYŁĘK 
z dnia 25 września 2013 r. 
 

 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZYŁĘK W 2013 ROKU 
 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 
Program walki z bezdomnością zwierząt zwany dalej „Programem” ma na celu ograniczenie 
zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Przyłęk oraz zapewnienie 
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim przebywającym  
w granicach administracyjnych Gminy Przyłęk. 
 
§ 2. Cel programu 
1. Określa się następujące cele programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt: 
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Przyłęk, 
2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, 
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, 
4) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 
5) odławianie bezdomnych zwierząt, 
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
8) opieka nad wolno żyjącymi kotami. 
 
§ 3. Realizacja zadań 
 Wykonawcą programu jest Gmina Przyłęk. 
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 
1) odławianie bezdomnych zwierząt przez uprawniony podmiot posiadający odpowiednie 
kwalifikacje na wykonanie usługi; 
2) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
który, nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał 
im cierpienia; 
3) bezdomne zwierzęta, dla których nie znaleziono właścicieli będą odławiane przez 
CANVET – usługi weterynaryjne Sławomir Leśniak, ul. Sienkiewicza 12/19, 24-100 Puławy, 
a następnie zgodnie z umową będą trafiały do: 
- gabinetu weterynaryjnego „AGAMA”, ul. Lubelska 89, 24-130 Końskowola, 
- hotelu dla zwierząt „Kudłaty” w Puławach, ul. Na Stoku 6/8, 
- hotelu dla zwierząt „Kudłaty” w Szczekarkowie, 34-313 Wilków. 
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez 
informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy oraz na stronach internetowych; 
5) w przypadku odebrania zwierzęcia gospodarskiego dotychczasowemu właścicielowi ze 
względu na niehumanitarne jego traktowanie wskazuje się gospodarstwo w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich, które znajduje się w miejscowości Mszadla Dolna 33 A, 
26-704 Przyłęk; 
6) usypianie ślepych miotów dokonane będzie przez CANVET – usługi weterynaryjne 
Sławomir Leśniak, ul. Sienkiewicza 12/19, 24-100 Puławy(wymagany jest humanitarny 
stosunek pracownika do czworonoga); 



7) usypianie zwierząt agresywnych może nastąpić wyłącznie gdy jest zagrożone życie 
ludzkie, a zwierzęta nie rokują pozytywnej resocjalizacji i będą zagrażały bezpieczeństwu 
ludzi; zwierzęta niebezpieczne i agresywne mogą być usypiane w sposób humanitarny przez 
lekarza weterynarii ; 
8) usypianie zwierząt chorych może nastąpić wyłącznie gdy stan zdrowotny zwierzęcia nie 
rokuje nadziei na poprawę zdrowia i możliwości przeżycia; 
9) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich 
przez odpowiednie wyspecjalizowane służby: 
Gmina posiada umowę z P.P.P. BACUTIL Szperko, Szperko Sp. Jawna, ul. Dublińska 18,  
24-100 Puławy Oddział Utylizacji w Zastowiu, 24-100 Kurów; 
10) gmina realizuje sterylizacje i kastracje zwierząt, na zasadach ustalonych w ramach 
zawartej umowy z lekarzem weterynarii; 
11) opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 
- ustalenie miejsca, w którym przebywają koty wolno żyjące, 
- zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody w miejscu ich przebywania, 
w miarę możliwości zapewnić miejsce schronienia w szczególności w okresie zimowym. 
12) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
komunikacyjnych z udziałem zwierząt, oraz zwierząt chorych realizowane będzie przez 
CANVET – usługi weterynaryjne Sławomir Leśniak, ul. Sienkiewicza 12/19, 24-100 Puławy 
(zgodnie z zawartą umową). 
 
§ 4. Edukacja mieszkańców Gminy Przyłęk w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 
realizowana będzie poprzez: 
 

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Przyłęk do włączenia do treści 
programowych związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich 
prawidłową opieką, 

2) organizowanie konkursów, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy przy 
współudziale organizacji pozarządowych, na temat humanitarnego traktowania 
zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia. 

 
§ 5. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni Urząd Gminy  
w Przyłęku współpracując z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Lekarzami Weterynarii. 
 
§ 6. Finansowanie programu 

1. Na realizację określonych zadań w Programie zabezpieczone są środki finansowe 
zgodnie z wydatkami ujętymi w budżecie gminy na 2013 r. w wysokości 15.000 zł. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw  
w ramach zawartych umów. 

 
§ 7. Do realizacji Programu ograniczenia bezdomności zwierząt domowych gmina może 
udzielać organizacjom społecznym, pomocy w różnych formach, a w szczególności  
w postaci: 

1) udostępnienia lokalu na spotkanie otwarte o charakterze edukacyjnym, 
2) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu, 
3) zobowiązanie wszystkich podległych Gminie jednostek do ścisłej współpracy  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, 
poprzez podpisanie stosownych porozumień o współpracy wzajemnej. 

 
 
 


