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                                           K O M U N I K A T  
              w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt na      
                              terenie gminy Jeżowe 
 
 
            Wójt Gminy Jeżowe, w związku z nowelizacją od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z 
dnia 27 sierpnia 19987r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2011 r.- Nr 230,poz.1373) i  Uchwałą Rady 
Gminy Jeżowe Nr XVII/109/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Jeżowe, informuje, że właściciel lub posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany jest do 
sprawowania nad nim należytej opieki  i nadzoru.           
        Zabrania się znęcania się nad zwierzętami m.in. złośliwe straszenie lub drażnienie 
zwierząt,  utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach, porzucanie zwierzęcia przez 
właściciele lub inną osobę, pod której opieka zwierze pozostaje, a w szczególności psa lub kota 
przez właściciela bądź przez inną osobę wiadome i umyślne zadawania bólu lub cierpień , 
znakowanie zwierząt poprzez wypalanie lub wymrażanie,, bicie zwierząt, głodzenie,  stosowanie 
okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego 
pokarmu lub wody itp. 
     Zabrania się hodowli lub utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną wymaga 
zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy  Jeżowe. 
    Osoba, która napotka porzuconego lub pozostawionego na uwięzi psa lub kota, ma 
obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt , Urząd Gminy lub Policję.  
    Nie zachowanie należytej pieczy nad zwierzętami   rodzi konsekwencje  karne. 
    Kto zabija, uśmierca zwierzę, znęca się nad zwierzęciem albo dokonuje uboju zwierzęcia 
z naruszeniem przepisów zawartych w ustawie podlega karze grzywny lub pozbawienia 
wolności. 
 
      Wójt Gminy Jeżowe zwraca się z prośbą  o zgłaszanie się zainteresowanych właścicieli 
gospodarstw rolnych z terenu gminy Jeżowe, którzy gotowi są do zapewnienia miejsca oraz 
opieki zwierzętom gospodarskim, które zostaną znalezione na terenie gminy Jeżowe lub 
odebrane z innego gospodarstwa na podstawie przepisów o ochronie zwierząt. Zgłoszenia 
należy dokonać w Urzędzie Gminy  pokój nr 5. 
 
      Komunikat podano do wiadomości na stronę internetową Urzędu Gminy, na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz  u sołtysów  we wszystkich sołectwach. 
 
 
                                                                                                     Wójt Gminy Jeżowe 
                                                                                                     inż.Gabriel Lesiczka 


