
UCHWAŁA NR V/43/15 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2015 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z2013r. poz. 594 ze zm.) i art. 1 la ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Adamów w 2015 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Bożena Skiba 

/ 
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Załącznik do Uchwały Nr V/43/15 

Rady Gminy Adamów 

z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Adamów w 2015 r. 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1. Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu, ul. Braterstwa Broni 
161,22-400 Zamość. 

2. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2015 r. 

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Adamów. 

§ 3. Uczestnikami Programu są: 

1. Wójt Gminy Adamów. 

2. Organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Adamów. 

3. Miasto Zamość oraz Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu /na podstawie umowy Nr 258/2012 
z dnia 26 marca 2012 r./. 

4. Posterunek Policji w Krasnobrodzie. 

5. Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

6. Przychodnia Weterynaryjna Royal Vet z siedzibą ul. Świętego Piątka 26, 22 - 400 Zamość /na podstawie 
umowy Nr 16/15/RIG z dnia 27.01.2015 r./. 

7. Pan Waldemar Nogas - właściciel gospodarstwa wyznaczonego przez Wójta Gminy w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Adamów realizują w zależności od potrzeb: 

1. Schronisko - poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do schroniska przez uprawnione 
podmioty, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy lub na zlecenie Wójta Gminy Adamów. 

2. Wójt Gminy - poprzez pokrywanie kosztów umieszczenia bezdomnych psów w Schronisku, wskazanie 
gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich oraz przyjmowanie zgłoszeń 
o wystąpieniu bezdomnych zwierząt na terenie Gminy. 

3. Organizacje społeczne - poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują w zależności od 
potrzeb: 

1.Wójt Gminy poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 
żyjących oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przez przedstawiciela Urzędu Gminy 
oraz przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona zwierząt, również 
w zakresie zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi. 

2. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez realizację zadań 
publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów 
wolno żyjących. 

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Adamów realizują w zależności od potrzeb: 
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1. Niezależne uprawnione podmioty na zlecenie i koszt Gminy. 

2. Organizacje społeczne, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt 
domowych, a także wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Odławianie zwierząt następuje po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Wójtem Gminy Adamów. 

§ 8. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt wykonują w zależności od potrzeb: 

1. Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, 
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan 
zdrowia lub wiek. 

2. Lekarz weterynarii działający na terenie Gminy Adamów na zlecenie Wójta Gminy, poprzez wykonywanie 
zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych oraz zachęcanie właścicieli psów i kotów do wykonywania 
zabiegów sterylizacji i kastracji. 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. 

3. Organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt wykonują: 

1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów. 

2. Lekarz weterynarii działający na terenie Gminy Adamów na zlecenie Wójta Gminy. 

§ 11. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2015 r. wskazuje się 
gospodarstwo prowadzone przez Pana Waldemara Nogas zam. Adamów 81, 22 - 442 Adamów. 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizują: 

1. Lekarz weterynarii działający na terenie Gminy Adamów na podstawie umowy Nr 16/15/RIG z dnia 
27.01.2015 r. 

2. Wójt Gminy oraz Posterunek Policji w Krasnobrodzie poprzez przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i podejmowanie ewentualnych działań w porozumieniu z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii lub lekarzem weterynarii działającym na terenie Gminy Adamów. 

§ 13. Wójt Gminy Adamów w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji 
i kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

§14. Na realizację zadań wynikających z Programu w 2015 r. zabezpieczono w Budżecie Gminy Adamów 
kwotę 10000 zł w tym zaplanowano następujące wydatki: 

1. 5000 zł - koszty odłapywania, transportu i przekazywania do Schroniska bezdomnych psów oraz koszty 
sterylizacji lub kastracji wykonywane przez Schronisko. 

2. 2000 zł - usługi weterynaryjne wykonywane na zlecenie (usypianie ślepych miotów, usypianie zwierząt 
dorosłych, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt). 

3. 1000 zł - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt. 

4. 1000 zł - koszty unieszkodliwienia padłych zwierząt nie posiadających właściciela. 

5.1000 zł - współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Adamów, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt /np. działania prewencyjne polegające na współfinansowaniu 
przez Gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy, będących pod opieką w/w organizacji 
społecznych/. 

§ 15. Dane teleadresowe podmiotów biorących udział w realizacji Programu: 
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1. Powiatowy Lekarz Weterynarii - ul. Sienkiewicza 24, 22 - 400 Zamość, tel. 84 6169284. 

2. Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu - ul. Braterstwa Broni 161, 22 - 400 Zamość, tel. 84 6411286. 

3. Posterunek Policji w Krasnobrodzie - ul. Kościuszki 4, 22 - 440 Krasnobród, tel. 84 6771736. 

4. Urząd Gminy Adamów - Adamów 1 lb, 22 - 442 Adamów, tel. 84 6187711. 

5. Przychodnia Weterynaryjna Royal Vet z siedzibą ul. Świętego Piątka 26, 22 - 400 Zamość tel. 84 6270481. 

6. Zamojska Fundacja Dla Zwierząt i Środowiska ZEA - ul. Kilińskiego 5, 22 - 400 Zamość, tel. 601198030. 

7. Koło Łowieckie HUBERTUS w Kaczórkach z/s Kalinowice 20, 22 - 400 Zamość, Łowczy Jarosław 
Dąbrowski, tel. 84 6186130. 

8. Gospodarstwo wyznaczone przez Wójta Gminy Adamów w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich - Pan Waldemar Nogas zam. Adamów 81, 22 - 442 Adamów, tel. 84 6186022. 

9. P.P.P. „BACUTIL" Szpetko, Szpetko Spółka Jawna, Oddział w Zastawiu, 24- 170 Kurów, tel. 81 8824727. 

L I C Z Ą C A 
dINY 
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