
   „projekt” 

 

Załącznik do Uchwały Nr ……….. 

Rady Gminy Potok Wielki 

z dnia …………………. r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2022 roku. 

 

§ 1 

 

 Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok 

Wielki oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

§ 2 

 

Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt przebywających w 

granicach administracyjnych Gminy Potok Wielki. 

 

§ 3 

 

1. Na obszarze Gminy Potok Wielki prowadzi się stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 

w szczególności chorych lub zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzić schronisko dla bezdomnych 

zwierząt „BAROS” Maciej Glijer w Suchedniowie, ul. Berezów 76d . 

3. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku będzie prowadzić schronisko 

dla bezdomnych zwierząt „BAROS” w Suchedniowie, ul. Berezów 76d. 

4. Schronisko dla zwierząt „BAROS” Maciej Glijer w Suchedniowie, ul. Berezów 76d 

przyjmuje bezdomne zwierzęta domowe z terenu wyznaczonego administracyjnymi 

granicami gminy Potok Wielki i zapewnia im opiekę. 

 

§ 4 

 

1. Całodobową opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami wraz z przypadkami 

zdarzeń drogowych z ich udziałem prowadzi Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Izydor 

Jabłoński, Potok Wielki 82, 23-313 Potok Wielki 

2. Utylizację zwłok zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych prowadzić będzie 

firma P.P.P.”BACUTIL” Szpetko, Szpetko Spółka Jawna, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 

18. 

 

§ 5 

 

1. W ramach opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami prowadzi się zapobieganie 

niekontrolowanego rozrodu poprzez usypianie ślepych miotów, sterylizację i kastrację 

zwierząt bezdomnych. 

2. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt, w ramach posiadanych środków finansowych 

Gmina prowadzi usypianie ślepych miotów, sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych. 

3. Zabiegi usypiania ślepych miotów, sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt 

przekazywanych do adopcji będzie prowadzić Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Izydor 

Jabłoński, Potok Wielki 82, 23-313 Potok Wielki. 



 

§ 6 

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez: ustalenie miejsc bytowania, 

zapewnienie dokarmiania, współpracę ze społecznymi opiekunami oraz członkami 

towarzystwa opieki nad zwierzętami. 

 

§ 7 

 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: informowanie o 

możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty w tym na stronie 

internetowej; współpracę ze społecznymi opiekunami, członkami towarzystwa opieki nad 

zwierzętami, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz gabinetem weterynaryjnym. 

 

§ 8 

 

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo 

rolne położone w miejscowości Wola Potocka 50, 23-313 Potok Wielki. 

 

§ 9 

 

1. W 2022 r. na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki zaplanowano kwotę 15.000,00 

złotych. 

2. Środki przeznaczono na: 

- realizację umowy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z ich sterylizacją i 

kastracją – 9.800,00, 

- realizację umowy w zakresie opieki weterynaryjnej 4.000,00 zł 

- zakup karmy na dokarmianie wolno żyjących kotów -200,00 zł 

- pokrycie ewentualnych kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1.000,00 

zł 

 


