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UCHWAŁA NR LIII/335/2014
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy GRÓDEK NAD DUNAJCEM w 2014 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/335/2014
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 4 czerwca 2014 r.
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
w 2014 r.
W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2014 roku” Wójt Gminy
Gródek nad Dunajcem zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których
mowa w art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)
do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „program opieki nad zwierzętami”.
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem oraz inne podmioty, o których
mowa w art.11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2013 r. poz.856 z późn. zm.)
Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gródek nad Dunajcem w 2014 roku”.
Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Gródek
nad Dunajcem. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażania.
Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii należy przekazać wg. załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Gródek
nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem Referat Podatkowy, Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami oraz Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres: gmina@grodek.sacz.pl
Rozdział 1.
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 Gródek nad Dunajcem.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Urzędzie Gminy, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem jednostkę
organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje zadania;
2. Schronisku, należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o poprzez
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krynicy, z którym Gmina Gródek nad Dunajcem ma podpisaną
stosowną umowę:
3. Lecznica weterynaryjna należy przez to rozumieć
Gródek nad Dunajcem ma podpisaną stosowną umowę;

lecznicę

weterynaryjną, z którą

Gmina

4. Miejsce czasowego pobytu zwierząt, należy przez to rozumieć punkt krótkiego przetrzymania
odłowionych bezdomnych zwierząt do czasu odebrania ich przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp.o.o poprzez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krynicy, w którym zapewnione
są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;
5. 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 dotąd pozostawały;
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6. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza;
7. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
8. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2014 roku
§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, za pośrednictwem pracownika
odpowiedzialnego merytorycznie, współpracujący ściśle w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej
i Samorządem lekarsko – weterynaryjnym.
2. Realizatorami Programu są:
· Na poziomie Gminy Gródek nad Dunajcem – Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem za pośrednictwem
pracownika odpowiedzialnego merytorycznie,
· Na poziomie wsi wchodzących w skład Gminy Gródek nad Dunajcem – sołtysi,
· Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o poprzez schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Krynicy
· Lecznica weterynaryjna,
· Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
· Policja w zakresie egzekwowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli
zwierząt domowych oraz o ochronie zwierząt.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Zadania priorytetowe Programu to:
1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów;
2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem;
3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym w sytuacji zagrożenia życia kotów wolno
żyjących z powodu braku pożywienia, ich dokarmianie;
4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5. Odławianie bezdomnych zwierząt;
6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
7. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o - schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Krynicy poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych
do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2. Lekarz Weterynarii z którym Gmina posiada stosowną umowę.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 3352

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem realizują:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o - schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Krynicy, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych przez Gminę Gródek nad Dunajcem.
2. Urząd Gminy poprzez gospodarstwo rolne Pana Krzysztofa Pękały w miejscowości Przydonica
zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich.
3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy
dokarmiając wolno żyjące koty tylko w sytuacji zagrożenia ich życia poprzez zakup i wydawanie karmy
opiekunom kotów wolno żyjących oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy
udziale organizacji pozarządowych
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o - schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Krynicy, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania;
2. Lecznica weterynaryjna z którą gmina ma podpisaną umowę.
3. Urząd Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt w tym prowadzenie działań zmierzających
do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej
gminy
4. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem realizowane będzie przez
podmiot prowadzący działalność w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych w sytuacji gdy zwierze będzie
stwarzać poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt oraz bezdomnych zwierząt, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone przez właściciela (opiekuna), jeżeli brak jest możliwości ustalenia właściciela
(opiekuna).
W sytuacji gdy właściciel (opiekun) zostanie ustalony, będzie on obciążony wszystkimi kosztami
poniesionymi do momentu jego ustalenia związanymi z podjęciem czynności celem odłowienia zwierzęcia
którego jest właścicielem (opiekunem). Zwierzęta odłowione przez podmiot prowadzący działalność
w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych na zlecenie Urzędu Gminy zostaną przewiezione do miejsca
czasowego pobytu zwierząt, gdzie pozostaną do momentu odebrania ich przez Schronisko.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, o którym mowa
w § 6 ust. 2 Programu;
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt oraz usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt
z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o - schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Krynicy - zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;
2. Wójt Gminy poprzez zawarcie umowy z lecznicą weterynaryjną dla zwierząt w zakresie opieki
weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy
Gródek nad Dunajcem oraz biorącym udział w zdarzeniach drogowych.
Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 11. Gmina Gródek nad Dunajcem w ramach Programu poprowadzi, działania edukacyjne m.in.
w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania
sterylizacji i kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych.
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Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało
w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów na podstawie umów, których przedmiotem
są usługi związane z realizacją Programu.
§ 13. Finansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy i objętych wyżej wymienionym programem
następuje ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na poszczególne lata
budżetowe.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek

