
PROJEKT 
Uchwała Nr…/2023 

Rady Gminy Komarów-Osada 
z dnia …….. 2023 roku 

 
 
 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada 
na 2023 rok” 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r, poz. 40), w związku z art. 11a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. z 2022 r, 
poz. 572), Rada Gminy Komarów-Osada uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2023 rok”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarów-Osada. 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik  
do Uchwały Nr …/2023 
Rady Gminy Komarów-Osada 
z dnia … 2023 roku 

 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA NA 2023 ROK 
 

Rozdział I 
Cel i zadania programu 

 
§ 1 

1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt 
poprzez zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym 
lub gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym na terenie 
Gminy Komarów-Osada. 

2. Program obejmuje następujące zadania: 
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez 

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez 

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt 
oraz sterylizację albo kastrację, w szczególności psów i kotów dla których 
poszukiwane będą domy adopcyjne; 

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 przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt; 
9) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację 

albo kastrację zwierząt posiadających właścicieli lub pozostających pod 
opieką innych osób; 

10) działania edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy mające na celu 
ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie gminy. 

 
Rozdział II  

Realizacja zadań  
 

§ 2 
Działania związane z realizacją programu prowadzą: 

1) Gmina Komarów-Osada; 
2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu; 
3) Inne podmioty oraz organizacje społeczne, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt we współpracy z Gminą Komarów-Osada oraz 
organami Inspekcji Weterynaryjnej. 



 
§ 3 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, realizowane będzie poprzez: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Komarów-Osada 

miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu w ramach umowy 
z Miastem Zamość; 

2) prowadzenie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych 
na terenie gminy; 

3) prowadzenie opieki weterynaryjnej w miejscu czasowego przetrzymywania 
zwierząt lub w miejscu tymczasowej opieki; 

4) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dostarczenie ich do miejsca czasowego 
przetrzymywania lub do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. 

 
§ 4 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będą przez 
podejmowanie interwencji przy udziale organizacji społecznych, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt lub przedstawicieli Urzędu Gminy Komarów-Osada 
w momencie pojawienia się sygnałów o zaistniałym problemie. W szczególności 
poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty; 
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich 

przebywania; 
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności 

w okresie zimowym; 
4) sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących. 

 
§ 5 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Pan Piotr Łachno prowadzący 
działalność gospodarczą Usługi Sanitarno-Porządkowe, Chyża 25, Zamość 
na podstawie zleceń przez Gminę Komarów-Osada. 

2. Odławianie prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie 
będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał 
im cierpienia. 

3. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe będą przewożone pod opieką  
realizującego odławianie do schroniska a zwierzęta gospodarskie do wskazanego 
w § 9 gospodarstwa rolnego. W przypadku zwierząt podejrzanych o wściekliznę - 
zgodnie z dyspozycjami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu. 

4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu 
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

 
§ 6 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 
1) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

która odbywać się będzie na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą 
schronisko, z wyłączeniem zwierząt, które z różnych przyczyn takim zabiegom 
nie mogą być poddane; 

2) sterylizację albo kastrację zwierząt, w szczególności psów i kotów dla których 
poszukiwane będą domy adopcyjne przebywających w miejscu czasowego 
przetrzymania lub pod tymczasową opieką; 

3) zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt prowadzone będą wyłącznie przez 
lekarza weterynarii. 



 
§ 7 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu poprzez prowadzenie 

działań informacyjnych o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt; 
2) Gmina Komarów-Osada poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt 

bezdomnych, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na 
stronach internetowych oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi, 
których statutowym celem jest ochrona zwierząt w zakresie poszukiwania 
nowych właścicieli zwierząt. 

§ 8 
Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizują: 

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, lek. wet. Paweł Kulik 
Gabinet Weterynaryjny, ul. Szczebrzeska 12, Zamość; 

2) Gmina Komarów-Osada poprzez doraźne zlecanie lekarzowi weterynarii 
zabiegu usypiania ślepych miotów. 

§ 9 
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich czasowo odebranych 
lub z innych przyczyn pozbawionych opieki wskazuje się gospodarstwo rolne 
położone w miejscowości Komarów-Wieś 91. 

 
§ 10 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt realizuje lek. wet. Paweł Kulik, Gabinet Weterynaryjny, 
ul. Szczebrzeska 12, Zamość, wg. potrzeb na podstawie zleceń przez Gminę 
Komarów-Osada oraz Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Mirosław Jakoniewski, 
ul. Rynek 33, Komarów-Osada na podstawie umowy na świadczenie usług 
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy. 

 
§ 11 

1. Przewiduje się możliwość wykonania sterylizacji lub kastracji zwierząt w 2023 
roku, w szczególności psów i kotów z terenu gminy, wg. potrzeb, przy pełnym 
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką 
zwierzęta pozostają. 

2. Sterylizacja lub kastracja zwierząt w gminie realizowana będzie przez doraźne 
zlecanie przez Gminę Komarów-Osada zabiegu lekarzowi weterynarii. 

3. W przypadku przekazania przez gminę do adopcji bezdomnych zwierząt, 
przewiduje się możliwość jednorazowego przekazania osobie adoptującej, 
wyprawki w postaci suchej karmy dla zwierząt. 

 
§ 12 

Gmina Komarów-Osada we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innymi 
instytucjami prowadzi działania edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy 
mające na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie gminy, w tym 
m.in. w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 
propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 

 
 
 
 
 



Rozdział III 
 Finansowanie programu 

 
§ 13 

Na realizacje wszystkich zadań określonych w niniejszym programie w 2023 roku 
zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 17.000,00 zł. 

 
§ 14 

Środki finansowe, o których mowa w § 13, planuje się wydatkować w następujący 
sposób: 

Lp. Nazwa zadania Kwota (w zł) 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności 
poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 
w schronisku dla zwierząt – działania określone w § 3 Programu 

9.000,00 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 
działania określone w § 4 Programu 

100,00 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt – działania określone w § 5 
Programu 

1.000,00 

4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności  
poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w 
schronisku dla zwierząt oraz sterylizację albo kastrację, w 
szczególności psów i kotów dla których poszukiwane będą 
domy adopcyjne – działania określone w § 6 Programu 

3.000,00 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - działania 
określone w § 7 Programu 

100,00 

6. Usypianie ślepych miotów – działania określone w § 8 Programu 100,00 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich - pokrycie kosztów zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym 
gospodarstwie rolnym – w przypadku wystąpienia takiej 
potrzeby - działanie określone w § 9 Programu 

800,00 
 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - działanie określone w 
§ 10 Programu 

1000,00 

9. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez 
sterylizację albo kastrację zwierząt posiadających właścicieli lub 
pozostających pod opieką innych osób – działania określone w 
§ 11 Programu 

1.800,00 

10. Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy 
mające na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na 
terenie gminy - działania określone w § 12 Programu 

100,00 

 


