
UCHWAŁA NR XXIV/267/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2020 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. 
z 2019 r., poz.506 ze zm.), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. t.j. 
z 2019 r. Nr 122 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie oraz 
dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Rymanów  

- Rada Miejska w Rymanowie  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2020 r.” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/267/2020 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

PROGRAM 
 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Rymanów  w 2020 roku 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Rymanowie uchwały w sprawie „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2020 
roku”, zwanego dalej „Programem...” jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 
(Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.). 

„Program…” ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w „Programie…” jest mowa o: 

1) Urzędzie Gminy, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Rymanowie, jednostkę organizacyjną, przy 
pomocy której Burmistrz Gminy Rymanów wykonuje zadania; 

2) Gminie Rymanów,  należy  przez  to  rozumieć  pracowników we wskazanej komórce organizacyjnej 
Urzędu; 

3) Policji, należy przez to rozumieć funkcjonariuszy Policji działających na terenie miasta Rymanowa i gminy 
Rymanów oraz oficerów dyżurnych na stanowisku dowodzenia KM Policji; 

4) Straży Pożarnej  należy przez to rozumieć funkcjonariuszy Straży Pożarnej działających gminy Rymanów 
oraz oficerów dyżurnych na stanowisku dowodzenia KM PSP; 

5) Gabinecie Weterynaryjnym, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Karol KUSAL z siedzibą 
w Lesku lub inny najbliższy gabinet weterynaryjny prowadzony przez lekarza weterynarii; 

6) Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, należy przez to rozumieć Schronisko w Lesku przy ul. Sanowej, 
gdzie przekazywane będą zwierzęta przez Gabinet Weterynaryjny Karol KUSAL; 

7) Kole Łowieckim należy przez to rozumieć przedstawicieli, członków kół łowieckich dzierżawiących 
obwody łowieckie na terenie gminy Rymanów; 

8) Gospodarstwie Rolnym, należy przez to rozumieć Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Puławach 
i Wisłoczku lub inne najbliższe gospodarstwo rolne, posiadające warunki do przetrzymania zwierząt 
gospodarskich; 

9) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć 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; 

10) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 
przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 

11) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta rozumie się przez to zwierzęta  
gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

12) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

13) „Programie…” , należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
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oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów  w 2020 roku.” 

§ 2. 1. Koordynatorem „Programu…” jest Burmistrz Gminy Rymanów, za pośrednictwem pracowników 
Urzędu Gminy w Rymanowie. 

2. Realizatorami „Programu…” są:  

1) na poziomie Gminy Rymanów - Burmistrz Gminy Rymanów, za pośrednictwem pracowników Urzędu 
Gminy; 

2) dodatkowo Policja, Straż Pożarna; 

3) Gabinet Weterynaryjny Karol KUSAL z siedzibą w Lesku wraz ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt 
w Lesku lub inny najbliższy gabinet weterynaryjny prowadzony przez lekarza weterynarii; 

4) Koła Łowieckie; 

5) organizacje   pozarządowe,   których   celem   statutowym   jest   ochrona   zwierząt, 
współpracujące z Urzędem i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Rymanów; 

6) rolnicy z terenu Gminy Rymanów . 

Rozdział 2. 
CEL i ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem „Programu…” jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe „Programu…” to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Gminy Rymanów; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie nowych 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 3. 
                ZNAKOWANIE ZWIERZĄT 

§ 4. 1. Elektroniczne znakowanie zwierząt (czipowanie) to jedna z głównych metod zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

2. Właściciele czworonogów mogą dokonywać elektronicznego ich znakowania (czipowania) na własny 
koszt w okolicznych lecznicach i gabinetach weterynaryjnych, które to dane wprowadzane są do 
Międzynarodowej Bazy Safe - Animal, zrzeszonej w European Pet Network, co pozwala na szybkie 
odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt. 

§ 5. Gmina Rymanów będzie prowadziła akcję edukacyjno-informacyjną o możliwości elektronicznego 
znakowania psów i kotów. 

Rozdział 4. 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 6. 1. Gmina Rymanów będzie prowadziła zachęcającą  akcję edukacyjno-informacyjną o ograniczaniu 
populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów 
i kotów. 
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2. Lekarz weterynarii, z Gabinetu Weterynaryjnego Karol KUSAL z siedzibą w Lesku, z którym Gmina ma 
zawartą umowę będzie przeprowadzał zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt  przyjętych do Schroniska lub 
oddawanych do adopcji,  z   wyjątkiem  zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

3. Po zabiegach sterylizacji i kastracji zwierzęta na okres rekonwalescencji przebywać będą w izolatce. 

Rozdział 5. 
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rymanów  realizują: 

1) Gabinet Weterynarii poprzez odławianie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt przez pracowników 
przeszkolonych zakresie odławiania zwierząt domowych, które poddane będą: 

a) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii, 

b) oznakowaniu, 

c) kwarantannie, 

d) szczepieniu przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom, 

e) sterylizacji albo kastracji, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu. 

2) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, będzie prowadzone przez umieszczenie 
informacji o zwierzętach oczekujących na adopcję min. na stronie internetowej Gminy Rymanów oraz 
Schroniska. 

3) Gmina Rymanów poprzez wskazanie domu tymczasowego lub gospodarstwa rolnego, zapewniającego 
miejsce dla zwierząt domowych lub gospodarskich; 

4) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę 
nad zwierzętami bezdomnymi. 

5) Zwierzęta, które nie znajdą nowego właściciela oraz nie zostaną przyjęte do adopcji, przekazywane będą do 
Schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1)  Gmina Rymanów  poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz 
wydawanie skierowań na leczenie oraz zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt, w ramach 
jednorazowych zleceń lub zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt, 

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych; 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Gabinet Weterynaryjny wraz ze Schroniskiem poprzez prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym 
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) Gmina Rymanów  poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt; 

3) Gmina Rymanów poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. 
umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy i tablicach ogłoszeń; 

4) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 10. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rymanów realizują: 

1) Gabinet Weterynaryjny odławiania bezdomne zwierzęta domowe, które przewożone są  do Gabinetu, 
a następnie do Schroniska. 

2) Bezdomne  zwierzęta gospodarskie  przewożone są do  gospodarstwa rolnego tj. Rolniczej Spółdzielnię 
Produkcyjnej w Puławach lub we Wisłoczku lub inne najbliższe gospodarstwo rolne, posiadające warunki 
do przetrzymania zwierząt gospodarskich, o którym mowa w § 7 ust. 3 Programu; 
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3) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie 
odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką 
organizacji lub przekazywane są do Schroniska,. 

§ 11. 1) Zapewnienie  całodobowej   opieki   weterynaryjnej   w  przypadkach  zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym lub 
w ramach jednorazowych zleceń innym najbliższym gabinetem weterynaryjnym prowadzonym przez lekarza 
weterynarii, w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym oraz kotom wolno żyjącym 
z terenu Gminy Rymanów. 

§ 12. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 
21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. t.j. z 2019 r. Nr 122 ze zm.) realizowane będzie w przypadkach określonych 
w art. 33 tejże ustawy. 

Rozdział 6. 
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 13. 1. Gmina Rymanów w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania (czopowania), a także 
adopcji zwierząt bezdomnych. 

2. Narzędziem edukacyjnym będą apele do mieszkańców, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt 
i zapobiegania ich bezdomności. 

Rozdział 7. 
DZIKIE ZWIERZĘTA  

§ 14. Zwierzęta w terenie zabudowanym  

1. W przypadku pojawienia się na terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe 
Policja w Porozumieniu z właściwym miejscowo Kołem Łowieckim, a w razie konieczności – Straż Pożarna, 
podejmuje kroki, w celu umożliwienia zwierzęciu powrót do miejsca naturalnego bytowania. 

2. Jeżeli zwierzę, o którym mowa w pkt. 1 zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych bądź 
gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia 
się niezwłocznie lekarza weterynarii , z którym Gmina ma podpisaną umowę lub w ramach jednorazowych 
zleceń innym najbliższym gabinetem weterynaryjnym prowadzonym przez lekarza weterynarii oraz Łowczego 
właściwego miejscowo Koła Łowieckiego, bądź inną osobę uprawnioną do użycia broni palnej. 

Rozdział 8. 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 15. Środki finansowe 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Rymanów, w wysokości 30.000,- zł i będą wydatkowane na pokrycie kosztów: odławiania bezdomnych 
zwierząt i przewóz do schroniska, zapewnienia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku, usług 
weterynaryjnych objętych Programem, szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz sterylizacji lub kastracji 
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rymanów, które zostaną adoptowane, zakupu karmy, w celu dokarmiania 
kotów wolno żyjących oraz wyłapanych zwierząt do czasu znalezienia opiekuna. 

2. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych z zakresu niniejszego Programu 
(stwarzających zagrożenie dla ludzi lub zwierząt), dopuszcza się zwiększenie środków finansowych na 
realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

3. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno 
żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, 
a zwierzę  wymaga natychmiastowej pomocy. 

4. Właściciel zwierzęcia, które ulęgło wypadkowi jest zobowiązany do zwrócenia Gminie poniesionych 
kosztów leczenia. 

§ 16. Źródła finansowania realizacji programu: 
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1. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań 
Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz zapewniać mechanizmy finansowe 
zachęcające mieszkańców Gminy do sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt pozostających pod 
tymczasową opieką Gminy; 

2. Rada Gminy w corocznym planie zadaniowym określi zadania z zakresu edukacji ekologicznej w sferze  
humanitarnego traktowania zwierząt.
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