
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/325/2022 

RADY MIASTA ŁAŃCUTA 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut na rok 2022 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 r., poz. 638), 

art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. 2022 r., poz.559), Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miasto Łańcut na rok 2022”, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

 

 

Adam Opałka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 12 kwietnia 2022 r.

Poz. 1642



Załącznik do uchwały Nr XLVII/325/2022 

Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 24 marca 2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miasto Łańcut na rok 2022 

Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich 

przebywających w granicach administracyjnych Gminy Miasto Łańcut. 

Rozdział 1. 

Kierunki polityki miasta wobec problemu bezdomności zwierząt 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut na rok 2022”; 

2) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt bezdomnych „Przytul Psiaka” 

w Ropczycach, prowadzone przez Przychodnię Weterynaryjną „Mustang”, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 

Ropczyce; 

3) Gabinecie Weterynaryjnym – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Canvet prowadzony 

przez lek. wet. Grzegorza Michno, ul. Piłsudskiego 40, 37-100 Łańcut; 

4) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką trwale przebywały; 

5) 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; 

6) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych 

od człowieka. 

§ 2. Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut; 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

§ 3. W ramach Programu Gmina Miasto Łańcut realizować będzie następujące zadania: 

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 schronisku; 

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. 
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§ 4. Rada Miasta Łańcuta uchwalając Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zachęca mieszkańców 

miasta Łańcuta do adopcji zwierząt bezdomnych oraz do dokonywania zabiegów sterylizacji i kastracji 

zwierząt, jako najskuteczniejszej metody ograniczającej niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt. 

Rozdział 2. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasto Łańcut zapewnia się miejsce w Schronisku. 

2. Zwierzęta przebywające w Schronisku mają zapewnione właściwe warunki bytowania polegające na 

zapewnieniu im pomieszczeń chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem 

światła dziennego, umożliwiających zwierzętom swobodne poruszanie się, oraz na zapewnieniu odpowiedniej 

karmy i stałego dostępu do wody. 

3. Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną przyjętym zwierzętom, w tym szczepienia ochronne, 

szczególnie przeciw wściekliźnie. 

4. Do Schroniska przyjmowane są bezdomne zwierzęta, w dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na 

przyjęcie lub rokujące wyzdrowienie. Poszkodowane zwierzę bezdomne z terenu Gminy Miasto Łańcut, ranne 

wskutek wypadku komunikacyjnego lub innych przyczyn, pogryzione lub ciężko chore, przed transportem do 

Schroniska powinno mieć zapewnioną pomoc weterynaryjną przez Gabinet Weterynaryjny, z którym Gmina 

Miasto Łańcut zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt. 

5. Do Schroniska mogą być przyjęte wolno żyjące koty, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub 

którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień. Koty poddane leczeniu weterynaryjnemu przed 

przekazaniem do Schroniska zostaną poddane zabiegom podstawowych szczepień oraz odrobaczenia 

i odpchlenia. 

6. Zwierzę będzie przekazane do Schroniska wraz z pełną informacją weterynaryjną o jego stanie zdrowia 

oraz z zaleceniami dotyczącymi ewentualnego dalszego leczenia i postępowania. 

§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana jest społecznie przez 

opiekunów wolno żyjących kotów, działających indywidualnie, z potrzeby własnej. Zakupem 

i rozdysponowaniem karmy dla bezdomnych kotów zajmuje się Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami Urzędu Miasta Łańcuta. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie również przy współpracy ze spółdzielniami 

mieszkaniowymi oraz wspólnotami w zakresie tej opieki, które mogą wskazać miejsca występowania wolno 

żyjących kotów i miejsca, w których koty mogą znaleźć schronienie, oraz opiekunów społecznych, którym 

można przekazać karmę dla kotów. 

3. Gmina Miasto Łańcut wspiera ograniczanie populacji wolno żyjących kotów, pokrywając koszt 

sterylizacji lub kastracji kotów w Gabinecie Weterynaryjnym. Wnioski o skierowania na zabieg 

sterylizacji/kastracji powinny zostać złożone przez opiekunów kotów wolno żyjących. 

4. Zwierzęta będą przekazywane do zabiegu i odbierane przez społecznych opiekunów kotów 

wolnożyjących 

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławiane będą zwierzęta bezdomne, 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, stanowiące zagrożenie dla siebie i innych zwierząt lub ludzi. 

2. Dorosłe i zdrowe wolno żyjące koty nie będą odławiane i dostarczane do Schroniska. Koty wolno żyjące, 

bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność 

zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy). Koty te nie są zaliczane do zwierząt bezdomnych, dlatego 

nie należy ich wyłapywać ani wywozić do Schroniska, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscu ich 

dotychczasowego schronienia. 
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3. Wolno żyjące koty, które ze względu na stan zdrowia trafiły do Gabinetu Weterynaryjnego, po 

odpowiednim leczeniu weterynaryjnym, poddaniu ewentualnym zabiegom sterylizacji i/lub profilaktycznym 

szczepieniom, odrobaczeniu i odpchleniu wypuszczane są na wolność w miejscu dotychczasowego bytowania. 

4. Przed przewiezieniem odłowionego zwierzęcia do Schroniska lub Gabinetu Weterynaryjnego 

podejmowane są starania jak najszybszego ustalenia właściciela zwierzęcia poprzez m.in. sprawdzenie 

czytnikiem, czy zwierzę jest zaczipowane, sprawdzenie, czy posiada tatuaż zlokalizowany najczęściej na uchu 

zwierzęcia, sprawdzenie, czy na obroży znajdują się dane kontaktowe, tzw. adresówki, zawieszki 

z informacjami o szczepieniu. 

5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się w sposób humanitarny z wykorzystaniem 

specjalnego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie 

zadawał im cierpienia. 

§ 8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

Bezdomne psy i koty przebywające w Schronisku, po 14 dniach obowiązkowej kwarantanny, licząc od 

dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, i spełnieniu warunku braku przeciwwskazań lekarskich do 

wykonania zabiegu, kwalifikowane są do przeprowadzenia zabiegu sterylizacji/kastracji. Zabiegi wykonuje 

się u zwierząt dojrzałych płciowo. 

§ 9. Poszukiwanie właścicieli oraz nowych właścicieli lub opiekunów dla bezdomnych zwierząt 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych prowadzone jest przez Schronisko 

w następujący sposób: 

1) podejmuje się próbę ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie oznakowania zwierzęcia 

i/lub zapisanych w bazie danych osobowych właściciela; 

2) po nawiązaniu kontaktu z ustalonym właścicielem zobowiązany jest on do natychmiastowego odebrania 

zwierzęcia; 

3) przy braku możliwości natychmiastowego ustalenia właściciela zwierzę przebywa w Schronisku, gdzie jest 

mu zapewniona niezbędna opieka (w tym lekarsko-weterynaryjna) i utrzymywane jest przez 14 dni celem 

odnalezienia właściciela. Po tym okresie zwierzę może być oddane do adopcji; 

4) na stronie internetowej Schroniska i portalach społecznościowych publikuje się zdjęcie z krótką 

charakterystyką zwierzęcia, które trafiło do Schroniska, oraz ogłoszenie o poszukiwaniu jego właściciela; 

5) podejmuje się akcje popularyzujące adopcję zwierząt bezdomnych, z udziałem środków masowego 

przekazu. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów 

1. Usypianie ślepych miotów psów i kotów prowadzone jest w sposób humanitarny. 

2. Decyzję o kwalifikacji miotu do uśpienia podejmuje lekarz weterynarii. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce 

pozostawia się u lekarza weterynarii. 

§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

1. Gmina Miasto Łańcut zawiera umowę z właścicielem gospodarstwa rolnego, które spełnia kryteria 

w zakresie przepisów sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony zwierząt, związanych z utrzymaniem zwierząt 

gospodarskich. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa szczegółowe warunki przyjęcia zwierząt gospodarskich. 

3. Bezdomne zwierzęta gospodarskie z terenu miasta Łańcuta, które zostały odłowione lub które znajdują 

się w sytuacji, gdy dalsze pozostawienie ich u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża ich życiu lub 

zdrowiu przekazywane są na teren gospodarstwa rolnego zlokalizowanego pod adresem: ul. Mościckiego 76, 

37-100 Łańcut. 
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§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

bezdomnych lub innych zdarzeń skutkujących zagrożeniem dla życia lub zdrowia zwierzęcia na terenie miasta 

Łańcuta realizowane jest przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Miasto Łańcut zawarła stosowną umowę 

na świadczenie usług weterynaryjnych, tj. z lek. wet. Grzegorzem Michno, prowadzącym Gabinet 

Weterynaryjny Canvet, ul. Piłsudskiego 40, 37-100 Łańcut. 

2. W ramach świadczonych usług lekarz weterynarii zapewni: 

1) podjęcie interwencji na zlecenie pracowników Urzędu Miasta Łańcuta, Straży Pożarnej lub Policji, lub 

każdorazowo w uzasadnionych przypadkach zgłaszanych przez mieszkańców, 

2) całodobową gotowość do świadczenia usług, również w dni wolne od pracy. 

3. Po udzieleniu pomocy w ramach całodobowej opieki weterynaryjnej, gdy brak jest przeciwwskazań 

lekarskich, zwierzę zostanie przetransportowane do Schroniska, gdzie dalsza opieka świadczona jest w ramach 

działalności Schroniska. 

§ 13. Finansowanie programu 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w Budżecie Gminy 

Miasto Łańcut na rok 2022 zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLV/308/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 

21 grudnia 2021 r. 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w roku 2022, wynosi ogółem 

98 000,00 zł, z tego: 

1) 52 000,00 zł – przeznaczone są na realizację umowy zawartej z lek. wet. Grzegorzem Michno, 

prowadzącym Gabinet Weterynaryjny Canvet, ul. Piłsudskiego 40, 37-100 Łańcut w zakresie świadczenia 

usług weterynaryjnych, w tym w szczególności: 

a) całodobową opiekę weterynaryjną oraz pomoc zwierzętom uczestniczącym w wypadkach drogowych lub 

innych zdarzeniach skutkujących zagrożeniem dla życia lub zdrowia zwierzęcia; 

b) ustalanie, poszukiwanie właścicieli zagubionych, zabłąkanych zwierząt, 

c) odławianie zwierząt bezdomnych; 

d) prowadzenie skróconych badań i oględzin zwierząt, czipowanie, kastracja lub sterylizacja kotów wolno 

żyjących, zapewnienie leków, preparatów i materiałów opatrunkowych; 

e) udostępnianie pomieszczeń w gabinecie weterynaryjnym w celu czasowego przetrzymywania zwierząt – 

do czasu odbioru ich przez właściciela lub przekazania ich do Schroniska, wraz z zapewnieniem im 

humanitarnych warunków egzystencji, wyżywienia, opieki lekarsko-weterynaryjnej; 

f) współpracę ze służbami ratunkowymi w sytuacjach kolizji drogowych z udziałem zwierząt; 

2) 45 000,00 zł – przeznaczone są na realizację umowy zawartej z lek. wet. Dominikiem Rachwał 

prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną „MUSTANG”, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce,  

NIP: 818-155-17-64, wykonującym działalność nadzorowaną w zakresie prowadzenia schroniska dla 

zwierząt (weterynaryjny numer identyfikacyjny – 18153401) w zakresie usług polegających na 

umieszczaniu bezdomnych psów i kotów w schronisku, w tym w szczególności: 

a) objęcie całodobową opieką bezdomnych psów i kotów z terenu Miasta Łańcuta, przekazanych do 

schroniska, poprzez zapewnienie dozoru i opieki weterynaryjnej w schronisku, szczepienie 

profilaktyczne, sterylizację, kastrację, usypianie ślepych miotów; 

b) zapewnienie właściwych pomieszczeń i warunków umożliwiających swobodne poruszanie się, 

chroniących przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego; 

c) prowadzenie wykazu psów i kotów przebywających w schronisku z uwzględnieniem informacji 

o pochodzeniu zwierzęcia, tj. rasie, płci i wieku, przeprowadzonych zabiegach weterynaryjnych oraz 

o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub o przekazaniu dotychczasowemu właścicielowi; 
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d) organizowanie akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela zwierzęcia, 

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, organizowanie akcji promujących oddawanie psów 

i kotów do adopcji. 

3) 1000,00 zł – przeznaczone są na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu wydatkowane będą w sposób celowy 

i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów. 

Rozdział 3. 

Działania edukacyjne prowadzone w ramach Programu 

§ 14. 1. Działania edukacyjne prowadzone w ramach Programu opierać się będą na ideach: 

1) promowania ograniczania populacji zwierząt poprzez: 

a) świadome nabywanie zwierzęcia, poprzedzone analizą możliwości zapewnienia im odpowiedniej opieki 

zarówno w chwili bieżącej jak i w perspektywie przyszłych lat, 

b) przeciwdziałanie zjawisku nielegalnych hodowli zwierząt domowych oraz ograniczanie handlu 

zwierzętami z tych hodowli; 

2) wyrażania sprzeciwu wobec przypadków złego traktowania zwierząt; 

3) piętnowania porzucania zwierząt; 

4) promowania adopcji zwierząt ze Schroniska; 

5) promowania dokonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, jako najskuteczniejszej metody 

ograniczającej bezdomność zwierząt. 

2. Działania edukacyjne prowadzone będą: 

1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Łańcuta oraz profilu Miasto Łańcut dla Zwierząt na 

portalu społecznościowym Facebook. 

2) za pośrednictwem strony internetowej Schroniska, www.przytulpsiaka.pl. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 15. Informacje o bezdomnych zwierzętach bądź o zwierzętach zagubionych lub które uległy wypadkom 

drogowym na terenie Gminy Miasto Łańcut można uzyskać pod numerami: 

1) tel. 17 222 8888 lub 605-888-248 - Schronisko dla zwierząt bezdomnych Przytul Psiaka w Ropczycach 

2) tel. 17 249 0408 lub 17 249 0430 - Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta 

Łańcuta 

3) tel. 17 225 2967 lub 729-975-179 - Gabinet Weterynaryjny Canvet. 
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