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UCHWAŁA NR XXXVIII.262.2017
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.232.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca
2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, w związku
z art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr XXXIV.232.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia
31 marca 2017 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXV.242.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.232.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2017 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII.262.2017
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 lipca 2017 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KRYNICA–ZDRÓJ
W 2017 ROKU
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Krynica-Zdrój w 2017 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Krynica-Zdrój.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2017 roku;
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krynicę-Zdrój;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju, jednostkę organizacyjną, przy
pomocy której Burmistrz Krynicy-Zdroju wykonuje zadania;
4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Krynicy-Zdroju;
5) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);
6) schronisku dla zwierząt - utworzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 7 w Krynicy-Zdroju, prowadzonym w miejscowości Powroźnik 140, z którym Gmina
zawarła stosowną umowę, a które podpisało umowę z gabinetem weterynaryjnym „Maxivet’, Mariusz Opyd,
ul. Rynek 8, 33-370 Muszyna;
7) podmiocie prowadzącym akcję dokarmiania kotów wolnożyjących na terenie Gminy Krynica-Zdrój Lecznicę Weterynaryjną „ARS VET”, ul. Władysława Reymonta 3, 33-380 Krynica-Zdrój.
§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska.
2. Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
2) schronisko dla bezdomnych zwierząt przy MPGK Krynica sp. z o.o., z którym Gmina zawarła stosowną
umowę;
3) Lecznica Weterynaryjna „ARS VET”, ul. Władysława Reymonta 3, 33-380 Krynica-Zdrój;
4) służby porządkowe: Komisariat Policji w Krynicy-Zdroju, Straż Miejska w Krynicy-Zdroju;
5) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą.
§ 4. 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
§ 5. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy KrynicyZdrój oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno
żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Krynicy-Zdrój.
§ 6. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku,
a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym;
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2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych
Gminy oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy-Zdroju;
4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schronisku oraz wolno
żyjących kotów;
5) znakowanie zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację zwierzęcia i kontakt z właścicielem;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym programem na wypadek następstw
zdarzeń drogowych przez Lecznicę Weterynaryjną „ARS VET”, ul. Władysława Reymonta 3, 33-380
Krynica-Zdrój;
7) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.
Rozdział 3.
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT
§ 7. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w szczególności mogą realizować:
1) Schronisko poprzez:
a.czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska;
b.bieżące wprowadzanie danych o oznakowanych zwierzętach do bazy danych.
2) Gmina poprzez prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów i kotów.
3) Właściciele zwierząt poprzez dokonywanie elektronicznego znakowania
we własnym zakresie i na własny koszt.
Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje schronisko działające przy MPGK
w Krynicy-Zdroju posiadające odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie
usługi.
2. Bezdomne lub zagubione zwierzęta zostaną odłowione i umieszczane w schronisku.
3. Zwierzęta zostaną wydane właścicielom, po udokumentowaniu, że są właścicielami. Dokumentami,
o których mowa mogą być: pokwitowanie opłaty od posiadania psa, książeczka zdrowia zwierzęcia itp.
4. Zwierzęta chore bądź agresywne zostaną odławiane niezwłocznie i poddawane kwarantannie przez okres
odpowiedni do sprawdzenia jego stanu zdrowia (o okresie kwarantanny każdorazowo decyduje lekarz
weterynarii).
5. Zwierzęta głodzone, bądź przetrzymywane w nieodpowiednich warunkach będą odbierane właścicielom
i umieszczane w schronisku.
§ 9. Umowa zawarta z podmiotem prowadzącym schronisko, określa skutki nienależytego wykonania
wynikających z niej zobowiązań, dotyczących działalności schroniska, w tym ewentualne kary umowne.
§ 10. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą organy
gminy niezwłocznie zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.
§ 11. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana przez:
1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2) dokarmianie za pośrednictwem podmiotu tj. Lecznicę Weterynaryjną „ARS VET”, ul. Władysława
Reymonta 3, 33-380 Krynica-Zdrój na podstawie i zasadach zawartych w umowie.
§ 12. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne położone
w miejscowości Czyrna 47.
§ 13. 1. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać
wymagania dotyczące:
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1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami;
2) 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 2014 r. poz.1539 ze zm.).
2. Osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być karana za naruszenie przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).
§ 14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Gmina za pośrednictwem Lecznicy Weterynaryjnej „ARS VET”, ul. Władysława Reymonta
3, 33-380 Krynica-Zdrój.
§ 15. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do
adopcji bezdomne zwierzęta osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych do schroniska z terenu Gminy, w postaci zwolnienia
z opłaty od posiadania psów;
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie
internetowej Urzędu.
Rozdział 5.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 16. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę i schronisko poprzez:
1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji,
przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli;
2) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.
§ 17. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza
weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.
Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 18. Burmistrz w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz
organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej
opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania,
a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 19. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki
finansowe na realizację zadań Gminy związanych z Programem.
W 2017 roku na realizację ww. programu przeznaczono kwotę 40.000 zł.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

