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UCHWAŁA NR XI/119/2012
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Koszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity
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 (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 Nr 106, poz. 1002 z pózn. zm.) – Rada Gminy Koszyce uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje sie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Koszyce w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/104/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Koszyce, Uchwała Nr IX/99/2012 Rady Gminy
Koszyce w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2012 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/119/2012
Rady Gminy Koszyce
z dnia 26 września 2012 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Koszyce
Wprowadzenie
„Zwierze, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Koszyce uchwały w sprawie „ programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce” zwanego
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dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt (tekst jednolity - Dz.U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności psów oraz zwierząt
gospodarskich. Na terenie Gminy Koszyce działania głownie dotyczyć będą psów, gdyż skala bezdomności
tych zwierząt jest największa. Głównymi przyczynami bezdomności psów jest porzucanie ich przez
właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie oraz brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod
zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Realizacja zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt.
Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Koszyce w 2012 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, obejmuje swoim
zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Koszyce,
2) opieka nad wolnożyjącymi kotami
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów
7) edukacja mieszkańców Gminy Koszyce w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Koszyce
b. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Koszyce
c. 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.)
d. 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.
e. 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.
f. Kotach wolnożyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności, (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).
g. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce.
§ 2. Cel i zadania programu
1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Koszyce,
2) opieka nad wolnożyjącymi kotami,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
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6) usypianie ślepych miotów
7) edukacja mieszkańców Gminy Koszyce w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 3. Zapobieganie bezdomności psów i kotów.
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizuje Schronisko PLAMA Jan Michalski,
32-222 Racławice poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt dostarczanych do Schroniska zgodnie z umową
zawartą z firmą DAMICH Damian Michalski, ul. Gen J.H. Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz, na całodobowe
wyłapywanie na terenie gminy bezdomnych zwierząt.
2. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie przez gospodarstwo rolne położone
w miejscowości Sokołowice 20, 32-130 Koszyce , które w razie potrzeby przyjmie zwierzęta gospodarskie.
3. Monitorowanie ewentualnych skupisk kotów wolnożyjących na terenie Gminy, w celu zapewnienia im
opieki.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Koszyce realizować będzie firma świadcząca usługi w tym
zakresie na podstawie zawartej umowy o której mowa w pkt 1 §3oraz służby weterynaryjne. Bezdomne zwierzęta
domowe będą przewożone do Schroniska lub do Przychodni Weterynaryjnej Wet Serwis Paweł Nowak
ul. Kościuszki 17, 32-130 Koszyce również w przypadku zwierząt rannych na podstawie zawartej umowy.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego , o którym mowa w § 3 pkt 2
5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Przychodnię
Weterynaryjną, Schronisko poprzez działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do
adopcji chętnym osobom mającym możliwości do zapewnienie odpowiednich warunków adoptowanym
zwierzętom, oraz przez Urząd Gminy poprzez umieszczanie na stronie internetowej ogłoszeń o adopcji
bezdomnych zwierząt.
6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
bezdomnych będzie realizować Schronisko poprzez lekarza weterynarii w Schronisku, lub miejscową
Przychodnię Weterynaryjną w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej bezdomnym zwierzętom oraz kotom
wolno żyjącym.
§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje 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.
§ 5. Edukacja Mieszkańców
W ramach współpracy z miejscową Przychodnią Weterynaryjną oraz Schroniskiem prowadzone będą
działania za pomocą ulotek, broszur i in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami,
propagowania sterylizacji, kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych. W placówkach oświatowych
prowadzone będą pogadanki na temat ochrony zwierząt ich humanitarnego traktowania i zapobiegania
bezdomności.
§ 6. Finansowanie programu
Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami Bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zabezpieczone w budżecie Gminy wys. 5000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot

