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UCHWAŁA NR XVI/159/2012
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Raciechowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o Samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2003 Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) - Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Raciechowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
Załącznik
do Uchwały Nr XVI/159/2012
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 26 lipca 2012 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Raciechowice
Wprowadzenie
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowania, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Raciechowice uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice,
zwanego dalej Programem jest art. 11a, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1. niekontrolowane rozmnażanie
2. porzucanie zwierząt przez właścicieli
3. ucieczki zwierząt
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4. łatwość pozyskiwania zwierząt
5. panujące mody na dane rasy
6. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Sterylizacja i kastracja /pozbawienie możliwości rozmnażania /zwierząt bezdomnych oraz domowych to
norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej
rozrodczości zwierząt.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Raciechowice
2. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Raciechowice
3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r.
Nr 106, poz.1002 z późn. zm.)
4. Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby pod której opieką trwale przebywały.
5. Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza.
6. Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności/żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim/.
7. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice.
8. Miejsce publiczne – to miejsce poza mieszkaniem, kojcem, ogrodzoną posesją lub zagrodą.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 2. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1. zapobieganie bezdomności psów i kotów
2. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów
3. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
4. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie
5. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt-edukacja w zakresie
opieki nad zwierzętami
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Rozdział 3.
Zapobieganie bezdomności psów i kotów.
§ 3. 1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt w ramach podpisanej
na 2012 rok umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Panią Celinę
Pawluśkiewicz w Nowym Targu ul. Kokoszków 101.
2. Gmina, zajmuje się odławianiem bezdomnych zwierząt, w szczególnie trudnych przypadkach pomoc
w odławianiu zapewni schronisko.
3. Odłowione i przewiezione do schroniska bezdomne zwierzęta przechodzą sterylizację i kastrację, której
koszt ponosi Gmina na zasadach określonych w umowie
4. Gmina, może wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów zachęcając do zaopiekowania
się bezdomnymi psami lub kotami.
5. W celu rozwiązywania bezdomności psów i kotów na terenie gminy, przewiduje się prowadzenie
współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Myślenicach ul. Sobieskiego 34 – 32-400 Myślenice.
6. Gmina w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje miejsce - gospodarstwo rolne p.
Andrzej Kobiałka - Kwapinka 55.
Rozdział 4.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt realizują:
1. Schronisko- poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi
na stan zdrowia lub wiek.
2. lekarz weterynarii na pisemny wniosek właściciela, będzie wykonywał usypianie ślepych miotów
zwierząt
Rozdział 5.
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
§ 5 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Raciechowice realizowana będzie
poprzez:
1. egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych
przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2. egzekwowanie, we współpracy z inspekcją weterynaryjną obowiązku wykonania corocznego szczepienia
psów przeciw wściekliźnie
3. każda osoba która zauważyła bezpańskiego psa lub kota wałęsającego się w miejscach publicznych ,jest
zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie Urząd Gminy
4. osoba posiadająca psa lub kota jest zobowiązana dbać o należyty stan jego zdrowia, a zwłaszcza szczepić
przeciw chorobom zakaźnym.
5. właściciel albo osoba u której przebywa pies ma obowiązek posiadania aktualnego dokumentu
potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
Rozdział 6.
Popularyzacja form utrzymania i hodowli psów i kotów
§ 6. Obowiązki właścicieli psów i kotów
1. każdy kto posiada psa lub kota zobowiązany jest do utrzymania tego zwierzęcia zgodnie z przepisami
ustawy,
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2. zabronione jest pozostawienie psa lub kota bez zapewnienia mu opieki, jego porzucenie lub narażenie na
niehumanitarne traktowanie,
3. 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,
4. osoby utrzymujące lub hodujące psy, zobowiązane są do:
1/umieszczania psów w kojcach lub na wybiegach które uniemożliwiają wydostanie się zwierzęcia
w niekontrolowany sposób, przy czym obiekty te muszą:
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/umieszczanie tablicy ostrzegawczej o agresywnym psie na furtce prowadzącej do posesji lub drzwiach
prowadzących do mieszkania, gdzie utrzymywany jest pies,
3/osoby wyprowadzające psy ras uznanych za agresywne poza miejscem, gdzie stale są utrzymywane,
mają obowiązek bezwzględnego zakładania psom kagańców, a 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/łańcuchu/, zapewniając mu jednocześnie odpowiednią możliwość ruchu zgodnie
z Ustawą o ochronie zwierząt,
5/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 przepisach prawa -zezwolenie wydaje Wójt Gminy,
6/ w przypadku stwierdzenia przez służby urzędu, że pies rasy uznanej za agresywną jest utrzymywany
lub hodowany z naruszenie przepisów zostanie wszczęte postępowanie administracyjne,
7/zabrania się wypuszczania psów poza miejsce ich stałego przebywania /mieszkanie, kojec, zagroda,
posesja/bez opieki właściciela lub innego opiekuna
8/ zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną.
Rozdział 7.
Finansowanie programu
§ 7. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami Bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt będą wydatkowane z budżetu Gminy Raciechowice, dział 010
rozdział 01095 w wysokości 6.000 złotych.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

