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UCHWAŁA NR XVII/90/2012
RADY GMINY TOKARNIA
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych
oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe
na terenie Gminy Tokarnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 14, poz. 1591 ze zm.), art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002, ze zm.), art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), w nawiązaniu do art. 56 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
ze zm.) Rada Gminy w Tokarni uchwala program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz
określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Tokarnia
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych w tym w szczególności
do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy.
§ 2. Celem niniejszej uchwały jest:
1) zapobieganie bezdomności psów i kotów poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku,
usypianie ślepych miotów,

odławianie,

2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów;
3) opieka nad bezdomnymi kotami,
4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów
i kotów;
6) popularyzacja form utrzymania i hodowli psów oraz kotów;
7) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich .
§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Tokarnia;
2) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tokarnia;
3) ,,schronisku dla zwierząt” – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami
domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
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oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47,
poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513).
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002, ze zm.).
2. W niniejszej uchwale mają zastosowanie określenia zawarte w art. 4 w.w ustawy.
Rozdział II.
Zapobieganie bezdomności psów i kotów, ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu, opieka,
poprawa bezpieczeństwa publicznego .
§ 4. 1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt w ramach podpisanej
na 2012 rok umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt .
2. Gmina, po zgłoszeniu takich przypadków zapewnia opiekę nad bezdomnymi kotami, w tym ich
dokarmianie.
3. Gmina zajmuje się odławianiem bezdomnych zwierząt, w szczególnie trudnych przypadkach pomoc
w odławianiu zapewni Schronisko lub inne uprawnione podmioty.
4. Odłowione i dostarczone do schroniska bezdomne zwierzęta przechodzą obligatoryjną sterylizację
i kastrację, której koszt ponosi Gmina na zasadach określonych w umowie .
5. Gmina zajmuje się poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt, może wspierać poszukiwania
nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych
zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem. W celu rozwiązywania problemu
bezdomności psów i kotów na terenie gminy, przewiduje się prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami
zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami
6. Gmina, po zgłoszeniu takiego przypadku zajmie się usypianiem ślepych miotów w ramach umowy
podpisanej z gabinetem weterynaryjnym .
- Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów lub kotów.
- Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 6:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta do piątego dnia życia, które są jeszcze ślepe
i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii,
z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów;
3) gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie
z warunkami określonymi w odrębnej umowie;
7. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt w ramach umowy podpisanej z gabinetem weterynaryjnym .
Rozdział III.
Obowiązki właścicieli psów i kotów, popularyzacja form utrzymania zwierząt
§ 5. 1. Każdy, kto posiada psa lub kota zobowiązany jest do utrzymania tego zwierzęcia zgodnie
z przepisami art. 9 ustawy.
2. Każdy, kto posiada psa lub kota i rezygnuje z faktu jego dalszego utrzymywania musi dążyć do tego,
aby w nowym miejscu zwierzę było należycie pielęgnowane.
3. Zabronione jest pozostawienie psa lub kota bez zapewnienia mu opieki, jego porzucenie lub narażenie na
niehumanitarne traktowanie.
§ 6. 1. Osoby prowadzące hodowle lub utrzymujące psy ras uznanych za rasy agresywne zobowiązane są
utrzymywać je w warunkach i w sposób nie zagrażający ludziom i zwierzętom.
2. Osoby utrzymujące lub hodujące psy, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do:
1) umieszczania psów w kojcach lub wybiegach, które uniemożliwiają wydostanie się zwierzęcia
w niekontrolowany sposób, przy czym obiekty te muszą:
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a) posiadać zadaszenie lub odpowiednio wysokie ogrodzenie, uniemożliwiające wydostanie się zwierzęcia,
b) być wyposażone w odpowiednio głębokie fundamenty uniemożliwiające podkopanie się zwierzęcia,
c) posiadać zamki i zamknięcia uniemożliwiające otwarcie zagrody przez osoby nieupoważnione lub psa,
d) być wykonane z materiału uniemożliwiającego zwierzęciu jego połamanie, przerwanie, przegryzienie lub
zniszczenie w inny sposób;
2) umieszczenia tablicy ostrzegawczej o agresywnym psie na furtce prowadzącej do posesji lub drzwiach
prowadzących do mieszkania, gdzie utrzymywany jest pies, o którym mowa w ust. 1.
3. Osoby wyprowadzające psy ras uznanych za agresywne poza miejscem, gdzie stale są utrzymywane,
mają obowiązek bezwzględnego zakładania psom kagańców, a w miejscach publicznych utrzymywania ich
na smyczy.
4. W przypadku, gdy nie ma możliwości utrzymania psa w kojcu lub zagrodzie, posiadacz psa może
utrzymywać go na uwięzi, zapewniając mu jednocześnie odpowiednią możliwość ruchu.
5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania w stosunku do psów ras uznanych za agresywne, ponieważ psy tych
ras muszą być utrzymywane w sposób określony w ust. 2 pkt 1.
6. Zezwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, czyli prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa
rasy uznawanej za agresywną wydaje Wójt Gminy Tokarnia.
7. Warunkiem uzyskania zgody na utrzymanie lub hodowanie psa rasy uznanej za agresywną jest
bezwzględne spełnienie, przez osobę ubiegającą się o wydanie zezwolenia, warunków określonych w ust. 2
pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu.
8. W przypadku stwierdzenia, że pies rasy uznanej za agresywną jest utrzymywany lub hodowany
z naruszeniem postanowień ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust.3 niniejszego paragrafu zezwolenie, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 i ust 6 niniejszego paragrafu ustawy zostaje cofnięte.
§ 7. 1. Osoba posiadająca psa lub kota jest zobowiązana dbać o należyty stan jego zdrowia, a zwłaszcza
szczepić przeciwko chorobom zwalczanym obowiązkowo.
2. Właściciel albo osoba, u której przebywa pies, ma obowiązek posiadania aktualnego dokumentu
potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
3. Wszystkie zabiegi medyczne przeprowadzane na zwierzęciu powinny być potwierdzone w specjalnie
w tym celu prowadzonej książeczce zdrowia zwierzęcia.
§ 8. 1. Zabrania się wypuszczania psów, poza miejsce ich stałego przebywania (mieszkanie, kojec, zagroda,
posesja), bez opieki właściciela lub innego opiekuna.
2. W miejscach publicznych pies może przebywać jedynie na smyczy.
3. Właściciel lub opiekun wyprowadzający psa w miejsce publiczne zobowiązany jest do sprzątania stałych
odchodów pozostawionych przez zwierzę.
§ 9. § 9 Każda osoba, która zauważyła bezpańskiego psa lub kota wałęsającego się w miejscach
publicznych jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie Urzędu Gminy w Tokarni .
Rozdział IV.
Działania edukacyjne
§ 9. 1. 1 Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców gminy w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy
albo koty w formie ogłoszeń lokalnych, ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tokarni .
Rozdział
V Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 10. Wójt Gminy Tokarnia wskaże w razie zaistnienia takiej potrzeby gospodarstwo rolne w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich na podstawie zawartego w tym zakresie porozumienia
z właścicielem tego gospodarstwa. Rozdział VI Inne regulacje
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§ 11. Traci moc uchwała Nr XXX / 179 / 06 Rady Gminy w Tokarni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tokarnia i zapewnienia im dalszej opieki .
§ 12. Wszelkie koszty związane z realizacją uchwały finansowane będą z działu 750 – Administracja
publiczna. Na realizację postanowień programu przyjęto w 2012 roku środki w wysokości 15000 złotych
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tokarnia.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Filipek

