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UCHWAŁA NR XXI/227/17
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856
z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wiśniowa, w brzmieniu nadanym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa

Dorota Rokosz
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/227/17
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 marca 2017 r.
Wprowadzenie
„Zwierzę, 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 roku o ochronie zwierząt
Dz. U. z 2013 r. poz.856).
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 Wiśniowa.
Podstawa prawną podjęcia przez Radę Gminy Wiśniowa uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa, zwanego
dalej Programem jest art.11a, ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856 z późniejszymi zmianami).
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1. Niekontrolowane rozmnażanie,
2. Porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3. Ucieczki zwierząt,
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) 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wiśniowa,
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wiśniowa,
3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856, 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 którą opieka trwale dotąd przebywały,
5) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywanie 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 Wiśniowa.
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Rozdział 2.
Cel i zadania Programu
§ 2. 1. Celem Programu jest:
1. zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa,
2. opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
§ 2. 2. Zadania priorytetowe Programu to:
1. zapobieganie bezdomności psów i kotów,
2. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt psów i kotów poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
w schroniskach dla zwierząt oraz w gospodarstwach domowych na wniosek właściciela zwierząt lub innych
osób, pod których opieką zwierzęta pozostają,
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,
6. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt - adopcja
7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 3.
Zapobieganie bezdomności psów i kotów
§ 3. 1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt w ramach podpisanej
umowy na czas nieokreślony ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz w Nowym Targu.
2. Gmina, po zgłoszeniu takich przypadków zapewnia opiekę nad bezdomnymi kotami, w tym ich
dokarmianie.
3. Gmina zajmuje się odławianiem bezdomnych zwierząt, w szczególnie trudnych przypadkach pomoc
w odławianiu zapewni Schronisko lub inne uprawnione podmioty.
4. Odłowione i dostarczone do schroniska bezdomne zwierzęta przechodzą obligatoryjną sterylizację
i kastrację, której koszt ponosi Gmina na zasadach określonych w umowie .
5. Gmina zajmuje się poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt, może wspierać poszukiwania
nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych
zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.
6. W celu rozwiązywania problemu 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.
7. Gmina, w razie potrzeby wskaże gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich. Wstępnie wytypowane są gospodarstwa rolne sołtysów w poszczególnych wsiach: WierzbanowaJózef Cap, Wiśniowa - Józef Stroniarz, Węglówka – Lucyna Zborowska, Glichów – Zbiegniew Bugaj, Lipnik –
Stanisław Bogacz, Poznachowice Dolne – Krzysztof Kowal, Kobielnik – Grzegorz Leśniak.
8 Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych i innych
z udziałem zwierząt w ramach umowy podpisanej z Gabinetem Weterynaryjnym Przemysław Głąb,
32-410 Dobczyce ul. Garcarska 3, telefon 606-659-646.
Rozdział 4.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
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1. 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 lub wiek.
2. Sterylizację lub kastrację zwierząt domowych psów i kotów realizowane będzie przez Lekarza weterynarii,
na pisemny wniosek właściciela zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.
3. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane będzie przez lekarza weterynarii, na pisemny wniosek
właściciela.
Rozdział 5.
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
§ 5. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wiśniowa realizowana będzie przez:
1. Egzekwowanie, we współpracy z inspekcja weterynaryjną, obowiązku wykonania corocznego szczepienia
psów przeciw wściekliźnie.
2. Każda osoba, która zauważyła bezpańskiego psa lub kota wałęsającego się w miejscach publicznych jest
zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie Urzędu Gminy Wiśniowa.
Rozdział 6.
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt – edukacja
w zakresie opieki nad zwierzętami
§ 6. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców
gminy w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty w formie
ogłoszeń lokalnych, ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiśniowa. Ponadto w placówkach
oświatowych poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów
zapobiegania ich bezdomności.
Rozdział 7.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 7. Prowadzenie kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów i kotów będzie
prowadzone poprzez poszukiwanie nowych domów dla zwierząt i przekazywanie do adopcji osobom
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe (umieszczanie ogłoszeń na
tablicach ogłoszeń i stronie internetowej gminy).
Rozdział 8.
Finansowanie Programu
§ 8. Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt będą wydatkowane z budżetu Gminy Wiśniowa, dział 900, rozdział
90013,w wysokości 9000,00złotych.

