
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY TARNOBRZEG

w 2019 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Program  ma  zastosowanie  do  zwierząt  domowych  przebywających
w  granicach  administracyjnych  Gminy  Tarnobrzeg,  w  szczególności
do psów i kotów, zwierząt gospodarskich oraz zwierząt dzikich i innych.

§ 2

1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg jest:

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
c) odławianie bezdomnych zwierząt,
d) obligatoryjną  sterylizację  albo  kastrację  zwierząt  umieszczonych
w schronisku dla zwierząt,
e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
f) usypianie ślepych miotów,
g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
i) plan  sterylizacji  lub  kastracji  zwierząt  w  gminie  posiadających
właściciela,
j) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do
zwierząt.
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§ 3

1. Wykonawcami Programu są:

1) Prezydent Miasta Tarnobrzega, 
2) Schronisko dla Zwierząt, z którym Gmina Tarnobrzeg zawarła umowę, 
3) Strażnicy Straży Miejskiej w Tarnobrzegu, 
4) Lekarz weterynarii, z którym Gmina Tarnobrzeg zawarła umowę.

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni
Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Środowiska  Urzędu  Miasta  
w Tarnobrzegu.

ROZDZIAŁ II

Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 4

1. Gmina  Tarnobrzeg  zapewnia  opiekę  bezdomnym  zwierzętom  poprzez
zawarcie  umowy  ze  schroniskiem  dla  zwierząt  prowadzonym  przez
Tarnobrzeskie  Stowarzyszenie  „Chrońmy  Zwierzęta”  ul.  Kanadyjska
10,  39-400  Tarnobrzeg.  Powyższa  umowa  obejmuje  również  obowiązek
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnobrzeg.

2. Opieka ta polegać będzie na: 
1) odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnobrzeg;
2) zapewnieniu zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt;
3) zapewnieniu w schronisku zwierzętom odpowiednich warunków bytowania,
w tym zapewnieniu opieki weterynaryjnej;
4)obligatoryjnej  sterylizacji  lub  kastracji  zwierząt  przebywających  
w schronisku;
5)  elektronicznym  znakowaniu  psów  i  kotów  przebywających  w  schronisku
wraz  z  umieszczeniem  ich  numerów  w  elektronicznej  ogólnopolskiej  bazie
zwierząt;
6) pozyskiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku.

3.Kontrole  nad  działalnością  schroniska  prowadzi  Wydział  Gospodarki
Komunalnej i Środowiska.
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ROZDZIAŁ III

Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

§ 5

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Tarnobrzeg, w tym ich
dokarmianie,  realizowana  jest  przez  Gminę  Tarnobrzeg  poprzez  Wydział
Gospodarki  Komunalnej  i  Środowiska  przy  współpracy  z  opiekunami
społecznymi oraz schroniskiem dla zwierząt. 

2. Opieka obejmuje w szczególności:
a) dokarmianie  kotów wolno żyjących suchą karmą,  wydawaną nieodpłatnie

przez  Gminę  opiekunom  społecznym   (lista  opiekunów  społecznych
znajduje się w Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

b) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących; 
c) udzielanie  pomocy  opiekunom  kotów  wolno  żyjących  w  humanitarnym

odławianiu  zwierząt  celem ich  leczenia,  sterylizacji  lub kastracji  poprzez
wypożyczanie klatek i innego sprzętu do ich wyłapywania;

d) przyjmowanie  do  schroniska  kotów  wolno  żyjących,  które  po  zabiegach
weterynaryjnych wymagają dalszej opieki bądź leczenia oraz takich, które  
z  jakiegoś  powodu  np.  choroby,  nie  poradziłyby  sobie  w  środowisku
naturalnym;

3. Gmina  pokrywa  koszty sterylizacji  lub  kastracji  kotów  wolno  żyjących,
przebywających  na  terenie  Gminy  Tarnobrzeg,  za  pomocą  lekarza
weterynarii,  z  którym zawarła  odrębną  umowę  lub  przez  schronisko  dla
zwierząt.

4. Sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących odbywa się na podstawie
skierowania wydanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
opiekunom  społecznym.  W  skierowaniu  tym  wskazany  będzie  lekarz
weterynarii, który przeprowadzi zabieg. 

5. Gmina  prowadzi  Akcję  „Koci  Dom”  -  która  polega  na  zakupieniu  
i przekazaniu domków dla kotów wolno żyjących  opiekunom społecznym,
którzy zadeklarowali chęć sprawowania opieki nad nimi. 
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ROZDZIAŁ IV

Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 6

1. Wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  Gminy  Tarnobrzeg  będzie
prowadzone stale   przez  Schronisko lub przeszkolonych do tego zadania
strażników  Straży Miejskiej. 

2. Czynności  związane  z  odławianiem bezdomnych  zwierząt  prowadzi  się  
z  urzędu lub na podstawie  uzasadnionych zgłoszeń do schroniska  lub do
Straży Miejskiej.

3. Odłowieniu  podlegają  zwierzęta  domowe  i  gospodarskie,  które  uciekły
zabłąkały  się  lub  zostały  porzucone  przez  człowieka,  a  nie  istnieje
możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierze
dotąd pozostawało.

4. Zwierzęta  domowe  po  odłowieniu  zostaną  bezpośrednio  przekazane  pod
opiekę  schroniska  dla  zwierząt,  gdzie  w  pierwszej  kolejności  zostanie
sprawdzone czy zwierzę posiada właściciela tj. czy zwierzę zostało trwale
oznakowane.

5. Zwierzęta  gospodarskie  oddawane  są  pod  opiekę  gospodarstwa  rolnego
wskazanego w § 10 do momentu odnalezienia właściciela zwierzęcia jeżeli
zwierzę nie jest oznakowane i nie ma możliwości odnalezienia właściciela
Urząd Miasta  niezwłocznie  zgłosi  taką sytuację  Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii, celem podjęcia dalszych działań administracyjnych.

6. Odławianie  zwierząt  bezdomnych  i  ich  transport  odbywa  się  zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 

ROZDZIAŁ V

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla
zwierząt.

§ 7

1.   Wszystkie  zwierzęta  trafiające  do  schroniska,  jeśli  nie  znaleziono  ich
właściciela,  po kwarantannie,  która  trwa minimum 14 dni  są  poddawane
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obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek
lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu.

ROZDZIAŁ VI

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt .

§ 8

1. Gmina  przy  współpracy  ze  Schroniskiem  dla  zwierząt  prowadzi
poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt między innymi:

a)  z  wykorzystaniem  elektronicznej  bazy  danych  w  zakładce  na  stronie
internetowej prowadzonej przez Urząd Miasta Tarnobrzega, zamieszczanie
ogłoszenia wraz ze zdjęciem zwierzęcia,

b) z  wykorzystaniem  aplikacji  Facebook  prowadzonej  przez  Tarnobrzeskie
Stowarzyszenie  „Chrońmy  Zwierzęta”  ogłoszenia  wraz  ze  zdjęciem
zwierzęcia ,

c) przy współpracy z lekarzem weterynarii z którym Gmina podpisała umowę,
zamieszczenie  w  gabinecie  lekarskim  ogłoszenia  wraz  
ze zdjęciem zwierzęcia, 

d) przy  współpracy  z  opiekunami  społecznymi  i  wolontariuszami  poprzez
zamieszczenia ogłoszenia na ich aplikacjach komórkowych,

e) za pośrednictwem mediów.

2. Zwierze  ze  schroniska  adoptuje  się  na  podstawie  umowy  adopcyjnej.
Adopcja  może  być  dokonana  tylko  osobiście,  przez  konkretną,  dorosłą
osobę, która jest osobą niekaraną. Adoptujący musi zgłosić się po zwierzę
osobiście, przedstawić dokument tożsamości i podpisać umowę adopcyjną. 
Od momentu podpisania umowy, pełną odpowiedzialność za zwierze ponosi
jego nowy właściciel.

ROZDZIAŁ VII

Usypianie ślepych miotów.

§ 9

1. Gmina  przy  współpracy  ze  schroniskiem  dla  zwierząt  oraz  lekarzem
weterynarii  z którym podpiszę umowę zapewni usypianie ślepych miotów
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kotów lub psów bezdomnych jak również tych którzy posiadają właścicieli  
z terenu Gminy Tarnobrzeg. 

2. Koordynatorem  tego  zadania  jest  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  
i  Środowiska.  Tam  można  otrzymać  skierowanie  do  lekarza  weterynarii,
realizującego to zadanie. 

3. Usypianie ślepych miotów odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VIII

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.

§ 10

1. Gmina  zapewni  miejsce  i  opiekę  zwierzętom  gospodarskim  
w  przypadku,  gdy  uciekły,  zabłąkały  się  lub  zostały  porzucone  przez
człowieka.

2.  Gospodarstwo  rolne  będące  własnością  Pana  Mariusza  Matuszaka
ul.  Starowiejska  4,  39-400  Tarnobrzeg  osiedle  „Sobów” przyjmie
i zapewni opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Tarnobrzeg. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust.1 realizowany jest w ramach porozumienia
zawartego z właścicielem gospodarstwa rolnego.

4.  Okres  opieki  i  przetrzymywania  zwierząt  w  gospodarstwie  rolnym
uzależniony jest od rozstrzygnięcia końcowego.

ROZDZIAŁ IX

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

§ 11

1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń
drogowych:
- z udziałem zwierząt bezdomnych pies/kot,

  - z udziałem zwierząt dzikich, 
  poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii.
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2. W ramach umowy, o której mowa w ust.1 lekarz weterynarii udzieli pomocy
weterynaryjnej  również  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  
z  udziałem  zwierząt  posiadających  właściciela,  gdy  kontakt  z  nim  jest
niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.

ROZDZIAŁ X

Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie posiadających właściciela.

§ 12

1. Gmina przy współpracy ze schroniskiem dla zwierząt  w szczególnych
przypadkach  takich  jak  trudna  sytuacja  materialna  właściciela
posiadającego  psa  lub  kota,  pokrywa  koszty  w  całości,  lub  w  50%
zabiegów sterylizacji lub kastracji z terenu Gminy. 

2. O  przyznaniu  dofinansowania  decydować  będzie  Wydział  Gospodarki
Komunalnej i Środowiska na podstawie złożonego wniosku.

3. Zabiegi weterynaryjne wykonywać będzie lekarz weterynarii wskazany
przez Gminę.

4. Zabiegi  przedstawione  w  pkt.  1  są  prowadzone  przy  pełnym
poszanowaniu praw właścicieli  zwierząt  lub innych osób,  pod których
opieką zwierzęta pozostają.

ROZDZIAŁ XI

Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do
zwierząt.

§ 13

1.  Edukację  mieszkańców miasta  Tarnobrzega  w zakresie  humanitarnego
traktowania  zwierząt  realizuje  schronisko  dla  zwierząt,  Wydział
Gospodarki Komunalnej i Środowiska oraz Straż Miejska w Tarnobrzegu
poprzez:

-  organizowanie  prelekcji  dla  dzieci  i  młodzieży,  przy  współudziale
organizacji  pozarządowych i  Straży Miejskiej,  na temat  humanitarnego
traktowania zwierząt oraz prawidłowego zachowania się w stosunku do
obcego zwierzęcia,
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-  zachęcenie  nauczycieli  w  szkołach  i  przedszkolach  z  terenu  miasta
Tarnobrzega  do  włączenia  do  treści  programowych  w  dziedzinie
ochrony środowiska,  zagadnień  związanych  z  humanitarnym
traktowaniem zwierząt oraz prawidłową opiekę nad nimi,

- organizowanie  akcji  mających  na  celu  przybliżenie  mieszkańcom
problemu  bezdomności  zwierząt  oraz  podnoszenia  poziomu  wiedzy
mieszkańców  w  zakresie  humanitarnego  traktowania  zwierząt
umieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Tarnobrzega  i  na
stronie internetowej Schroniska.

ROZDZIAŁ VI

Finansowanie „Programu…”

§ 14

1.Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu”… zostały
zabezpieczone w budżecie miasta na 2019 r. do kwoty 185. 700,00 zł.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą w następujący
sposób:
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
wraz z ich odłowieniem  - 149.200,00 zł,
2) Zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów - 10.000,00 zł,
3) Usypianie ślepych miotów – 2.000,00 zł,
4) Interwencje weterynaryjne - 15.000,00 zł,
5) Kastracja i sterylizacja zwierząt od osób prywatnych - 3.000,00 zł,
6) Zakup budek dla bezdomnych kotów - 1.000,00 zł,
7) Dokarmianie bezdomnych kotów - 5.000,00 zł,
8) Ochrona zwierząt gospodarskich - 500,00 zł.
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Załącznik nr  1 do „Programu  opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt     
na terenie  Gminy Tarnobrzeg” w 2019r.

     
                                                                                            Tarnobrzeg, dnia ……………………………………
                                               
                                                                                            Urząd Miasta Tarnobrzega
                                                                                            ul. Mickiewicza 7
                                                                                            39-400 Tarnobrzeg

                                WNIOSEK O PRZYZNANIE KARMY DLA KOTÓW
                                      w miesiącu………………………/ 2019r.

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg w roku 2019

Imię i nazwisko opiekuna społecznego
lub wolontariusza ……………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………..

Ilość kotów w miejscu ich przebywania: ………………………………………………………..

Miejsce przebywania kotów ……………………………………………………………………………
                                           
Miejsce karmienia kotów ………………………………………………………………………………..

Ilość wydanej karmy w kg ……………………………………………………………………………..

Zatwierdzenie wydania karmy przez organizatora ”Programu…”   …………………..

                                                                            ……………………………………………………..
                                                                                     Data i czytelny podpis karmiciela/ki)

   
*w załączeniu klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Tarnobrzega,  z  siedzibą  przy  
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, tel.15 822-11-49; e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tel.15 818-15-10; e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania karmy dla kotów wolno żyjących  
na ich dokarmianie.

4. Podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 122) art. 11a, ustęp 2, punkt 2

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu,  z  wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 dostęp do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

 żądania ich sprostowania,

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.,

7. W  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólne
rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (Dz.U.  Urz.  UE  L.119  
z 04.05.2016), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 

 do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany 

 w przepisach o archiwizacji.

10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowaniu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.

Tarnobrzeg, dnia………………………………… …………………………………………………………..

(podpis)
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Załącznik nr 2 do „Programu  opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt     
na terenie  Gminy Tarnobrzeg” w 2019r.

DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO

kotów wolno-żyjących
na terenie miasta Tarnobrzega
w ramach Akcji „KOCI DOM”

               Imię i nazwisko  opiekuna społecznego ………………………………………………………………………………….
               Adres stałego zameldowania …………………………………………………………………………………………………
                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
               Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………….
               Nr dowodu osobistego …………………………………………………………………………………………………………..
               Wydany przez : ……………………………………………………………………………………………………………………….
               Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………..
               Czy był/a skazany/a za przestępstwa wypełniające znamiona czynów określonych w ustawie
               z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1840) 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                Liczba kotów wolno żyjących objęta opieką……………………………………………………………………….... 
                Miejsce objęte opieką ……………………………………………………………………………………………………………
                Planowane miejsce ustawienia „Kociego Domu”…………………………………………………………………..
                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                Oświadczam, że przed  pobraniem „Kociego Domku” dostarczę zgodę administratora bądź
                właściciela terenu na ustawienie „Kociego Domku” i sprawowanie tam opieki nad kotami 
                wolno żyjącymi.

                ZOBOWIĄZANIA:
                
                Zobowiązuję się do:
                - zapewnienia aby funkcjonowanie „Kociego Domku” nie powodowało konfliktów   
                   społecznych,
                - dbania o czystość i porządek wokół „Kociego Domku”,
                - zapobiegania nadmiernemu rozmnażaniu się kotów wolno żyjących poprzez 
                  informowanie  o konieczności wykonania zabiegów: sterylizacji/kastracji lub 
                  uśmiercania ślepych miotów,
                - sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi,
                - dokarmiania  kotów wolno żyjących.

           

                 ………………………………………………….                                                                               ……………………………………………………
                      miejscowość, data                                                                                                  podpis opiekuna społecznego

*w załączeniu klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

7. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Tarnobrzega,  z  siedzibą  przy  
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, tel.15 822-11-49; e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl

8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tel.15 818-15-10; e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl. 

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania karmy dla kotów wolno żyjących  
na ich dokarmianie.

10. Podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 122) art. 11a, ustęp 2, punkt 2

11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

12. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu,  z  wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 dostęp do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

 żądania ich sprostowania,

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.,

7. W  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólne
rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (Dz.U.  Urz.  UE  L.119  
z 04.05.2016), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 

 do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany 

 w przepisach o archiwizacji.

10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowaniu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.

Tarnobrzeg, dnia………………………………… …………………………………………………………..

(podpis)
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