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UCHWAŁA NR IV/32/2015
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 10 marca 2015 roku
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2015, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś

Zbigniew Mazela
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Załącznik do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 10 marca 2015 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ NA ROK 2015
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Wielka Wieś.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z póź. zm.)
2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wielka Wieś
3. Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt z którym gmina posiada zawartą umowę
na przyjmowanie zwierząt z jej terenu tj. „PLAMA Jan Michalski” prowadzone przez P. Jana Michalskiego
z siedzibą Racławice 91, 32-222 Racławice.
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 dotąd pozostawały.
5. 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.
6. Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
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 zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2014 roku.
§ 3. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej
współpracy:
1. Urząd Gminy Wielka Wieś poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom
2. Organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt we współpracy z organami
inspekcji weterynaryjnej.
3. Schronisko dla zwierząt z siedzibą w miejscowości Racławice 91 poprzez zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom
4. Placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych
mieszkańców
5. Policja, Straż Pożarna
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 4. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami.
§ 5. Stosowanie się do art. 11a ust. 2 ustawy, Program obejmuje realizację następujących zadań:
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1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3. Odławianie bezdomnych zwierząt;
4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. Usypianie ślepych miotów;
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
Rozdział 3.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
§ 6. 1. Gmina zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczenie ich w schronisku dla
bezdomnych zwierząt znajdującego się pod adresem Racławice 91, na podstawie umowy zawartej z podmiotem
prowadzącym schronisko.
2. Zawarta umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt obejmuje również obowiązek wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.
3. Zwierzęta bezdomne chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku, bezpośrednio po
ich przyjęciu;
§ 7. Zwierzęta gospodarski, które zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały będą przekazywane do instytucji
i gospodarstw przydomowych na terenie Gminy Wielka Wieś lub sąsiednich gmin po zawarciu stosownej umowy
§ 8. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie w okresie
jesienno – zimowym realizowane jest poprzez:
1. Zakup karmy dla zwierząt oraz wydawanie jej społecznym opiekunom kotów wolno żyjących na
następujących zasadach:
a) Gmina nabywa karmę dla zwierząt na własny rachunek;
b) Osoba sprawująca opiekę nad kotami pobiera karmę dla zwierząt z Urzędu Gminy na podstawie pisemnego
wniosku i za pokwitowaniem. Wniosek zawiera imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania
wnioskodawcy oraz oświadczenie na temat ilości wolnożyjących kotów objętych opieką i miejscowość ich
przebywania – poświadczone przez sołtysa tej miejscowości.
§ 9. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Wielka Wieś, jako działanie
o charakterze stałym prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Racławicach z którym gmina posiada
zawartą umowę, na zgłoszenie mieszkańca poprzez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska lub Policji.
2. Odłowieniu podlegają zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się, lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd
pozostawało.
3. Odłowione zwierzęta domowe przewozi się i oddaje pod opiekę schroniska
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego z którym gmina będzie
posiadać zawartą stosowną umowę.
5. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie
2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji
6. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane będzie w drodze umowy zawartej z lekarzem weterynarii.
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Rozdział 4.
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 11. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela z wyjątkiem
zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek,
są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji;
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą tylko przez lekarza weterynarii
§ 12. 1. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą
2. Usypianie ślepych miotów dokonywane jest w schronisku, w pomieszczeniach wyznaczonych na ten cel
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku
Rozdział 5.
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
§ 13. Gmina zajmuje się edukacją jej mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach
i opiekunach zwierząt poprzez placówki oświatowe.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 14. 1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy
Wielka Wieś na rok 2014 w wysokości 60.000,00 zł
2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych zadań:
a) 42.951,60 zł – na zadania: odławianie bezdomnych zwierząt, opieka w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
odłowionych na terenie Gminy Wielka Wieś w tym opieka weterynaryjna, usypianie ślepych miotów;
b) 17.048,40 zł – na zadania: całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych, sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, zapewnienie
opieki dla zwierząt gospodarskich w instytucji lub gospodarstwie przydomowym, edukacja mieszkańców
Gminy Wielka Wieś w zakresie opieki nad zwierzętami.
§ 15. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru
metod i środków służących osiągnięciu złożonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi
związane z realizacją Programu.
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś

Zbigniew Mazela

