
UCHWAŁA NR XXIV/220
RADY GMINY MUCHARZ

z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Mucharz w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2017r. 
poz. 1840 ze zm. ), po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dzierżawców i zarządców 
obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, Rada Gminy Mucharz uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Mucharz w 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mucharz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/146 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mucharz 
w 2017r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Fila

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2018 r.

Poz. 3597



Załącznik do uchwały Nr XXIV/220

Rady Gminy Mucharz z dnia 28.02.2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MUCHARZ W 2018 ROKU

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w

szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy Mucharz.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

w Nowym Targu ul. Kokoszków 101, z którym Wójt Gminy Mucharz podpisał umowę na

przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy.

2. Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2018 roku”.

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.

§3

1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Mucharz.

2. Realizację działań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Mucharz prowadzą przy wzajemnej współpracy:

a) Urząd Gminy w Mucharzu,

b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, ul. Kokoszków 101,

c) Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, działający na obszarze Gminy Mucharz,

d) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach,

e) Przychodnia Weterynaryjna WADOVET w Wadowicach, pl. Obr. Westerplatte 3/1,
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f) Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach,

g) Firma „ ESKALIBUR” z siedzibą ul. Konstytucji 3 Maja 67, 34-120 Andrychów, z którą

Wójt Gminy Mucharz podpisał umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu

gminy i transport do Schroniska.

Rozdział 2.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

§4

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz oraz

opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Program obejmuje realizację następujących zadań:

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mucharz,

b) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację oraz usypianie

ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,

c) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

d) odławianie bezdomnych zwierząt,

e) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku

wypadków drogowych lub innych zdarzeń losowych.

§ 5

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mucharz realizują:

1. Schronisko poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im właściwych

warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej na zasadach określonych w zawartej

umowie.

2. Urząd Gminy Mucharz poprzez przekazanie bezdomnych zwierząt gospodarskich do

gospodarstwa (gospodarstwo rolne położone w Jaszczurowej nr 109), z którym gmina

zawarła stosowne porozumienie, w celu zapewnienia im właściwej opieki.

§6

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację oraz usypianie

ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych , w szczególności psów i kotów realizują:
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1. Schronisko poprzez:

a) obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji psów bezdomnych

przyjętych do Schroniska z terenu Gminy Mucharz, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją

przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia czy wiek,

b) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Mucharz, przez lekarza

weterynarii współpracującego ze Schroniskiem.

2. Urząd Gminy Mucharz poprzez:

a) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów

kastracji i sterylizacji zwierząt w celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych,

b) finansowanie w uzasadnionych przypadkach zabiegu sterylizacji i kastracji bezdomnych

kotów, które przybłąkały się lub zostały przygarnięte przez opiekunów społecznych, po

wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Mucharzu, doprowadzone na zabieg do

gabinetu lekarza weterynarii w Wadowicach.

§7

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy

w Mucharzu poprzez:

1. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

2. W przypadku uzyskania informacji, że w terenie pojawiły się wolno żyjące koty gmina

prowadzi monitoring, kupuje i wydaje karmę faktycznym karmicielom kotów, a w przypadku

choroby karmiciela kotów, wyznacza osobę zastępczą.

§8

Odławianie bezdomnych zwierząt, a w szczególności chorych lub zagrażających życiu, zdrowiu i

bezpieczeństwu ludzi, z terenu gminy Mucharz, w chwili zaistnienia zdarzenia realizują:

1. Firma „ ESKALIBUR” z siedzibą ul. Konstytucji 3 Maja 67, 34-120 Andrychów, z którą

Wójt Gminy podpisał umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy

i transport do Schroniska (z przestrzeganiem przepisów w zakresie wymagań sanitarnych

i weterynaryjnych).

2. Schronisko poprzez niezwłoczne odbieranie wyłapanych bezdomnych zwierząt.

3. Urząd Gminy Mucharz poprzez niezwłoczne przekazanie bezdomnych zwierząt

gospodarskich do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w §5. ust.2 Programu.
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§9

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

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. Urząd Gminy Mucharz poprzez umieszczanie ogłoszeń o potrzebie adopcji bezdomnych

zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Mucharz.

§ 10

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku

wypadków drogowych lub innych zdarzeń losowych, realizuje Urząd Gminy Mucharz poprzez

zawarcie umowy z Przychodnią Weterynaryjną WADOVET Pl. Obrońców Westerplatte 3/1, 34-

100 Wadowice, mającą możliwość świadczenia usług całodobowo w zakresie opieki

weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Mucharz.

Rozdział 3.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§11

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie

Gminy Mucharz w wysokości 12 000,00 zł.

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się

odbywało w sposób celowy i oszczędny, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi

związane z realizacją Programu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
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