
 

 

UCHWAŁA NR 48/VIII/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH 

z dnia 25 marca 2019 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) 

Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Myślenice w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

         

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach 

Jan Podmokły 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 2859



Załącznik do Uchwały Nr 48/VIII/2019
Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 25 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2019 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 r. o ochronie zwierząt).

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Myślenicach uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy
Myślenice”,  zwanego  dalej  Programem jest  art.  11a  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ochronie
zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość  działań  określonych w  Programie dotyczy  psów i  kotów,  ponieważ skala  bezdomności  tych
zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Myślenicach.
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, przebywa obecnie 32 psy z terenu naszej gminy
(stan na dzień 28 luty 2019r). 

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 zwierząt,
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 r., 
zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.

Elektroniczne  znakowanie  (czipowanie)  zwierząt  to  jedna  z  głównych  metod  zapobiegania
bezdomności zwierząt, dlatego też  w pierwszej kolejności w 2017r wprowadzono akcję czipowania psów w
Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu, obecnie planuje się wprowadzić w miarę posiadania
środków na terenie naszego miasta, a w kolejnych latach również na terenie gminy Myślenice.
Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane będą do Międzynarodowej Bazy Safe - Animal, zrzeszonej
w European Pet Network, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt. 

Sterylizacja  i  kastracja  (pozbawienie  możliwości  rozmnażania)  zwierząt  bezdomnych  oraz
domowych  to  norma  we  wszystkich  cywilizowanych  krajach  oraz  najskuteczniejsza  metoda  unikania
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i
kastracji,  poprzez  prowadzenie  działań  edukacyjno-informacyjnych  oraz  akcji  dofinansowywania  tych
zabiegów.

Koty wolno żyjące,  bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem  ekosystemu
miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i  szczurów).  Koty te nie  są
zwierzętami całkowicie bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w
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tym jej zdrowotności, tutejszy Urząd planuje kontynuować rozpoczętą kilka lat temu akcję dofinansowania
zabiegów sterylizacji oraz w szczególnych przypadkach leczenie tych zwierząt.

Realizacja  wszystkich  zadań,  określonych  w  rozdziale  2  Programu, zmierza  do  ograniczenia  liczby
bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, a co za
tym idzie zmniejszenia środków wydatkowanych z budżetu gminy na ten cel.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
 Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach;
2)  Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu – Celina
Pawluśkiewicz, ul. Kokoszków 101, z którym to Schroniskiem została podpisana 2 stycznia bieżącego roku
umowa na kolejny rok opieki nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy Myślenice;
3)  Straży  Miejskiej,  należy  przez  to  rozumieć  Straż  Miejską  w  Myślenicach,  która  jest  jednostką
organizacyjną tutejszego Urzędu; 
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 w domu lub w
odpowiednim pomieszczeniu wraz z człowiekiem, utrzymywane 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 Myślenice w 2019 r.

§ 2. 
1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice,
2. Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, 
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, 
3) Straż Miejska Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach;
4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą 
Myślenice.

Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3.  
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:
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 schroniskach dla zwierząt;
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;
9) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami i ich czipowanie.
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Rozdział 3
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I ZAPEWNIENIE IM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA

ZWIERZĄT 

§ 4. 
1. Odławianiu podlegają  zwierzęta domowe i  gospodarskie,  które  uciekły,  zabłąkały się  lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta z terenu miasta i gminy Myślenice będą podlegać stałemu odławianiu. Zgłoszenia
od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Straż Miejska i Wydział Mienia, który monitoruje i
nadzoruje wyłapywanie zwierząt oraz  podejmuje działania zmierzające w pierwszej kolejności do ustalenia
jego właściciela bądź opiekuna.

3. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna, o którym mowa w ust.3 Urząd podejmuje działania
zmierzające  do  odłowienia  zwierzęcia  bezdomnego  i  umieszczenia  go  w  schronisku.   Odławianie
bezdomnych zwierząt przeprowadzane  jest  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  który  nie  stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie zadaje im cierpienia.

4.  Odłowione  zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do  Schroniska,   a  w  przypadku zwierząt
rannych również do zakładów leczniczych, z którymi  Urząd podpisał umowę. Na okoliczność odłowienia
zwierzęcia  zostaje wykonane zdjęcie  psa oraz spisana krótka notatka z opisem psa do jego późniejszej
identyfikacji  –  w przypadku zgłoszenia  się  jego opiekuna. Po okresie  krótkiego oczekiwania w kojcu na
terenie miasta, na ewentualnego właściciela zwierzęcia (maksymalnie 2-3 dni – przy stałym dozorze psów
oraz zabezpieczeniu świeżej wody i pokarmu oraz ochrony przed warunkami atmosferycznymi) pies zostaje
przewieziony do Schroniska.

5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Myślenice realizują:

1) pracownicy Schroniska poprzez zabieranie zwierząt bezdomnych i przewożenie ich do Schroniska, a
w przypadku zwierząt rannych również do zakładów leczniczych z którymi Urząd podpisał umowę,

2) przeszkoleni pracownicy Urzędu lub w wyjątkowych przypadkach Straż Miejska, 

6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Myślenice realizują:
1)  Schronisko poprzez  zabieranie  zgłoszonych  zwierząt  bezdomnych  przez  Straż  Miejską,  lub  
pracowników Urzędu i umieszczanie ich w Schronisku;
2)  Urząd poprzez  wskazanie  gospodarstwa  rolnego,  zapewniającego  miejsce  dla  zwierząt  
gospodarskich oraz poprzez zawieranie umów na prowadzenie przytulisk dla zwierząt z terenu Gminy
Myślenice  (w 2019r  zwierzęta  gospodarskie  będą umieszczane w gospodarstwie  rolnym Józefa  
Jawora na terenie naszej gminy w miejscowości Polanka – posesja Nr 5.
3)  organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad  
zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 4
SPRAWOWANIE OPIEKI NAD WOLNOŻYJĄCYMI KOTAMI I ICH DOKARMIANIE

§ 5. 
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują:

1) Spółdzielnie, Wspólnoty mieszkaniowe lub Urząd poprzez:

a) ewentualne dokarmianie kotów wolno żyjących (w tym pomoc w zakupie karmy w okresie od 15 listopada
do 15 marca) i stworzenie im odpowiednich warunków w miejscach ich bytowania,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i
przedstawiciela Urzędu oraz pomoc w ich adopcji;
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Rozdział 5
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 6. 
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli (ogłoszenia,
zdjęcia,  itp.  na  stonach  internetowych)  i  oddawania  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt  osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2)  Urząd poprzez  promocję  adopcji  zwierząt  ze  Schroniska,  stworzenie  elektronicznej  bazy  danych  z
wykorzystaniem strony internetowej Urzędu Miasta „Adopcja psów” oraz Facebook „Psy i  koty”, lokalnej
prasie oraz umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących wyłapanych zwierząt;

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

Rozdział 6

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 7. 
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, realizują:

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 i/lub wiek;
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i 
kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Myślenice;
3) Urząd poprzez prowadzenie akcji polegającej na dofinansowaniu zabiegów sterylizacji suczek i kotek - 
realizacja akcji w miarę posiadanych środków (w 2018r dofinansowano 153 w/w zabiegów).
Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust.2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21
sierpnia 1997 roku realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Urząd poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na wypadek uśpienia 
ślepego miotu zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 7
OPIEKA WETERYNARYJNA  NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

§ 8.
1. Urząd finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami poprzez ich sterylizację, niezbędne
zabiegi medyczne oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.  W celu  realizacji  powyższych  zadań  zawarto  umowę z  Panią  Elżbieta  Wołoszyn  NIP
6811814449, Regon 120155534 Elżbieta Wołoszyn VETMEDICA Przychodnia  i Gabinet Weterynaryjny oraz
Panem Zbigniew Wołoszyn NIP 6821619790, Regon 356780918 Zbigniew Wołoszyn VETMEDICA Przychodnia
i Gabinet Weterynaryjny, działających jako spółka cywilna NIP 6811999839, Regon 12085392, z siedzibą 32-
400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 17a.  
2.  Dodatkowo  Urząd  pokrywa  koszty  opieki  weterynaryjnej  zwierząt  przetrzymywanych  w  Schronisku
świadczonych przez  Przychodnię Weterynaryjną - Bożena Ścirka, 34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa 149.

Rozdział 8
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT

§ 9. 
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów – planowany początek rozpoczęcia 
akcji w 2019r (w miarę posiadanych środków) realizowane będzie w:
1) Schronisku poprzez:
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a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do Schroniska,
b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-
Animal, zrzeszonej w European Pet Network;
2) Zakładach leczniczych, z którymi Urząd podpisał umowę, poprzez: 
a) prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Myślenic 
b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do bazy Safe-Animal, 
c) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów.

Rozdział 9
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 10. 
Urząd 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 czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 10
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 11. 
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu  zostały zabezpieczone w uchwalanym 
corocznie budżecie przez Radę Miejską w wysokości łącznej 120.000 zł (w 2018r wydano 111.245 zł) w tym 
na:
1. odławianie bezdomnych zwierząt i pobyt w schronisku – 90.000 zł 
2. opiekę weterynaryjną w Schronisku, sterylizację i leczenie w wyniku zdarzeń drogowych – 20.000 zł
3. pozostałe wydatki w tym: zakup urządzeń, karmy, edukacja, ulotki – 10.000 zł

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych z zakresu niniejszego Programu dopuszcza się 
zwiększenie środków finansowych na realizację w/w zadań.
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