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UCHWAŁA NR XLII/324/2014
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594
j.t.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.) Rada Gminy
Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Małopolskiego.

Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/324/2014
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Bukowina Tatrzańska w 2014 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Bukowina Tatrzańska w 2014 r. ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności
psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy
Bukowina Tatrzańska.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Gminę Bukowina Tatrzańska, jednostkę organizacyjną przy pomocy
której Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska wykonuje zadania,
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2) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt z którym Gmina podpisała
stosowną umowę,
3) 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,
4) 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,
5) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),
6) Gospodarstwie rolnym, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich, należy przez to rozumieć
gospodarstwo które powinno spełniać wymagania dotyczące:
a) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami,
b) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni
określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm.),
c) osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich, nie może być karana za naruszenie przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013. 856 j.t.).
7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska w 2014 r.
§ 3. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 4. Cel i zadania programu.
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu, to:
1) Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów,
2) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów,
3) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Bukowina Tatrzańska,
4) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) Odławianie bezdomnych zwierząt
7) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
8) Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt
§ 5. Gmina prowadzi akcję bezpłatnego czipowania psów i kotów, których właściciele są mieszkańcami
Gminy Bukowina Tatrzańska, na poniższych zasadach:
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1) Gmina zawiera umowę z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Spółka z o.o. ul.
Wrocławska 21, 80-155 Gdańsk, na realizację na rzecz Gminy Bukowina Tatrzańska, usługi pn.
„Prowadzenie programu rejestracji i identyfikacji psów wraz z komputerową (internetową) bazą
danych, na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska”,
2) Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi czipowania, zgłasza się do zakładu leczniczego dla
zwierząt, wskazanego przez Gminę Bukowina Tatrzańska, wypełnia formularz pn. „Wniosek właściciela
psa/kota o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota na koszt gminy Bukowina
Tatrzańska”, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających
z realizacji Programu. W przypadku psów wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego dowodu
szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Rozdział 4.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Zakład weterynaryjny wskazany przez Schronisko 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) Gmina poprzez zapewnienie właścicielom psów i kotów dofinansowanie kosztów sterylizacji samic
i kastracji samców, na zasadach określonych odrębnie wydanym zarządzeniem Wójta,
3) Gmina poprzez prowadzenie akcji edukacyjno- informacyjnej, zachęcającej właścicieli psów i kotów do
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
§ 7. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) Zakład weterynaryjny wskazany przez Schronisko poprzez dokonywanie zabiegów usypiania ślepych
miotów,
2) Gmina poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów
wolnożyjących.
Rozdział 5.
Opieka nad zwierzętami
§ 8. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Bukowina Tatrzańska realizują:
1) Gmina poprzez przekazywanie zwierząt bezdomnych do Schroniska z którym zawarła umowę tj.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Celina Pawluśkiewicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 101,
2) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, tj.
Gospodarstwo Jeździeckie Stanisław Buła, 34-432 Łopuszna, ul. Polna 12
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, sprawując opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 9. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizują:
1) Gmina poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są
w Gminie,
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, sprawujących opiekę nad kotami wolno
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 10. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
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1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania,
2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do Schroniska, m. in. poprzez
umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy,
3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji promocyjnych i adopcyjnych.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje zakład leczniczy z którym Gmina podpisała umowę, tj. Medvet – Gabinet Weterynaryjny, ul.
Waksmundzka 180a, 34-400 Nowy Targ.
§ 12. Usypianie ślepych miotów zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997 r., realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) Gmina, poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których
właściciele są mieszkańcami Gminy Bukowina Tatrzańska, na zasadach określonych odrębnie wydanym
zarządzeniem Wójta.
§ 13. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska ma charakter stały
i odbywa się stosownie do napływających od mieszkańców informacji o bezdomnych zwierzętach. Bezdomne
zwierzęta odławiane są przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko, z którym Gmina Bukowina Tatrzańska
ma podpisaną umowę na odbiór i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta po odłowieniu
przekazywane są do schroniska.
Rozdział 6.
Edukacja mieszkańców
§ 14. Gmina w ramach programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania
edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czopowania, a także adopcji bezdomnych zwierząt.
Rozdział 7.
Finansowanie programu
§ 15. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu, pochodzić będą ze środków
własnych Gminy.
2. Na realizację Programu przeznaczono kwotę: 45 500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset
złotych), które wydatkowane będą w następujący sposób:

Lp.
1

Kwota
brutto
25 000,00

2

10 000,00

3

4 000,00

4

6 500,00

Zakres przedmiotowy
Opieka nad bezdomnymi psami w schronisku dla
zwierząt
Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
Zapewnienie miejsca pobytu dla bezdomnych
zwierząt gospodarskich
Trwałe elektroniczne znakowanie zwierząt

Sposób
wydatkowania
zlecenie
zlecenie
zlecenie
zlecenie

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 856

§ 16. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

