
UCHWAŁA NR XX/180/20 
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 2 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm) i art. 11a ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.),- 

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2020 roku, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Ropczyc.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Grzegorz Bielatowicz 
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ZAŁĄCZNIK  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2020 roku 

 

    §  1.  Ilekroć w programie jest mowa o:   

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt, 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ropczyce, 

3) humanitarnym traktowaniu zwierząt – należy przez to rozumieć humanitarne 

traktowanie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy, 

4) schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 

4 pkt 25 ustawy, 

5) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w 

art. 4 pkt 16 ustawy; 

6) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa 

w  art. 4 pkt 18 ustawy, 

7) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności, 

8) gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo, które zapewni 

miejsce, wyżywienie i opiekę zwierzętom gospodarskim,  

9) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce.  

    § 2. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: 

1) wyłapywanie i przechowywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w 

schronisku dla zwierząt, 

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

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) usypianie ślepych miotów, 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

    § 3. 1. Działania w ramach programu są prowadzone przez:  
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1) Gminę Ropczyce, 

2) Przychodnię Weterynaryjną „Mustang” – Dominik Rachwał, ul. Ks. Zwierza 4, 

39-100 Ropczyce, 

3) Policję poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 

zwierząt,  

4) inspekcję weterynaryjną. 

    2. W realizacji Programu mogą uczestniczyć: 

1) instytucje oświaty i kultury poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w 

zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania 

bezdomności,  

2) wolontariusze i opiekunowie społeczni, 

3) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 

4) jednostki organizacyjne Gminy. 

    3. Koordynację działań podejmowanych w ramach programu prowadzi Burmistrz 

Ropczyce za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

    §  4.  Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym dokarmianie realizuje się 

poprzez:  

1) zakup oraz wydawanie karmy zarządcom i administratorom nieruchomości na 

terenie przebywania wolno żyjących kotów,  

2) współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi. 

    §  5. 1. W przypadku wystąpienia na terenie Gminy Ropczyce problemu bezdomności 

zwierząt domowych lub gospodarskich, podejmuje się z urzędu lub w wyniku 

zawiadomienia mieszkańców działania interwencyjne zmierzające do zapewnienia opieki 

tym zwierzętom, a w razie konieczności będą one wyłapywane.   

    2. Bezdomnym zwierzętom domowym odłowionym na terenie Gminy zapewnia się 

miejsce w schronisku dla zwierząt "Przytul psiaka" w Ropczycach przy ul. Polnej 

w Ropczycach prowadzonym przez Przychodnię Weterynaryjną „Mustang” – Dominik 

Rachwał, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce. 

    3. Wyłapane bezdomne zwierzęta gospodarskie przekazywane będą gospodarstwu 

rolnemu pod adresem Gnojnica 583.   

    4. W przypadku zwierząt rannych w pierwszej kolejności zapewnia się pomoc 

weterynaryjną.  

    §  6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1) schronisko dla zwierząt domowych "Przytul Psiaka" poprzez promocję adopcji 

zwierząt wyłapanych oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskania 

Id: 438A8C1F-E0A5-42BA-9D87-D2AB020561AD. Podpisany Strona 3



nowych właścicieli, m.in. ogłoszenia o możliwości adopcji zwierząt na stronie 

internetowej schroniska oraz poprzez portale społecznościowe;  

2) Burmistrz Ropczyc poprzez promocję adopcji oraz prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskania nowych właścicieli, m.in. zwyczajowe ogłoszenia, w 

tym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach o możliwości adopcji 

zwierząt; 

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych,  

4) miłośnicy zwierząt – wolontariat.  

    § 7. 1. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt jest realizowana 

przez Gminę w schronisku dla zwierząt, na ustalonych zasadach z jednostką prowadzącą 

schronisko. Obejmuje ona zwierzęta przyjęte do schroniska i przeprowadza ją wyłącznie 

lekarz weterynarii.  

2.  Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od ich 

umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna.   

    § 8. 1. Usypianie ślepego miotu dopuszczalne jest wyłącznie przez lekarza weterynarii 

w schronisku dla zwierząt wymienionym w § 5 ust. 2 lub w lecznicy dla zwierząt.  

    2. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone i oddane 

podmiotom, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

    § 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt w granicach administracyjnych Gminy, realizowane jest w ramach 

zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną "Mustang"- Dominik Rachwał, ul. Ks. 

Zwierza 4, 39-100 Ropczyce.  

    § 10. 1. Na realizację zadań wynikających z Programu wskazuje się środki finansowe 

do poniesienia przez Gminę w wysokości brutto 54 000 zł, z następującym 

przeznaczeniem:  

1) zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom i czasowo odebranym- 42 000 

zł, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie- 600 zł, 

3) zakupy związane z ochroną zwierząt- 3 300 zł, 

4) przekazywanie na grzebowisko martwych zwierząt poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych na drogach gminnych- 3 500 zł,  

5) opiekę weterynaryjną- 3 100 zł,  

6) zakup pozostałych środków niezbędnych na realizację programu przekazywanych 

podmiotom świadczącym usługi nieodpłatnie - 1 500 zł.  
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2. Wydatkowanie następuje: 

1) na podstawie przedłożonych faktur i rachunków wystawionych przez podmioty 

realizujące odpłatnie zadania wynikające z programu, na podstawie zawartych umów,  

2) bezpośrednio na zakup środków niezbędnych do realizacji programu 

przekazywanych podmiotom nieodpłatnie.  

 

 

                                                                                                                                                                                              

Przewodniczący Rady  

 

                                                                                                                                                    

Grzegorz Bielatowicz 
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