
 

 

UCHWAŁA NR XX-176/12 

RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE 

z dnia 30 maja 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Łapsze Niżne Nr XVIII-161/12 z dnia 21 marca 2012 rok 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2012 roku  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r.  

Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII-161/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 marca 2012 r. 

wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 12 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się następujące zasady wyłapywania zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Łapsze Niżne:  

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łapsze Niżne odbywać się będzie  

w miarę w potrzeb na całym obszarze gminy lub jej części.  

2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób:  

1) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, 

w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca 

przebywania zwierzęcia;  

2) okresowy – w odniesieniu do większych obszarów Gminy w miarę potrzeb.  

3. Decyzję o przeprowadzeniu akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt i jej terminie podejmuje Wójt 

Gminy Łapsze Niżne w przypadku pojawienie się bezdomnych zwierząt.  

4. Przed przeprowadzeniem akcji, o której mowa w pkt. 3, co najmniej 21 dni przed planowanym jej 

terminem, zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy 

tj. poprzez informacje przekazywane mieszkańcom przez sołtysów jak również przez wywieszenie 

komunikatów na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i w sołectwach informujący o:  

a) gatunku wyłapywanych zwierząt,  

b) terminie akcji,  

c) terenie, na którym odbędzie się wyłapywanie zwierząt  

d) adresie schroniska, w którym zostaną umieszczone zwierzęta,  

e) nazwie podmiotu, któremu zostało zlecone przeprowadzenie akcji.  

5. Wójt Gminy Łapsze Niżne ustala termin i obszar wyłapywania zwierząt.  
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6. Wójt Gminy Łapsze Niżne zawrze umowę lub porozumienie na przeprowadzenie wyłapywania 

bezdomnych zwierząt, ich transport oraz umieszczanie w schronisku, z podmiotem prowadzącym 

schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub uprawnioną instytucją 
spełniającą wymagania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisów wykonawczych.  

7. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Dotyczy to 

również zwierząt w przypadku wątpliwości co do ich bezdomności.  

8. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację 
weterynaryjną, zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

9. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod 

warunkiem pokrycia kosztów poniesionych przez Gminę, w tym kosztów wyłapania, transportu, 

przetrzymywania zwierzęcia w schronisku.”. 

2. § 15 otrzymuje brzmienie:  

„1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z realizacji Programu zabezpieczone są 
w budżecie gminy Łapsze Niżne na 2012 rok w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych).  

2. W 2012 roku przewiduje się finansowanie następujących zadań:  

a) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 1000,00 zł,  

b) na utrzymanie w schronisku: 9000,00 zł,  

c) na wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji: 700,00 zł,  

d) na usypianie ślepych miotów: 300,00 zł,  

e) na umieszczenie w gospodarstwie rolnika zwierząt gospodarskich 2500,00 zł,  

f) na zapewnienie całodobowej opieki wet. w związku z wypadkami drogowymi z udziałem bezdomnych 

zwierząt: 1000,00 zł,  

g) na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt: 500,00 zł.  

3. Środki, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą na podstawie faktur (rachunków) wystawionych 

przez podmioty świadczące usługi w ramach niniejszego Programu. Podczas realizacji Programu 

finansowanie zadań o których mowa w pkt. 2 może ulec zmianie w zależności od potrzeb finansowania 

poszczególnych zadań w ciągu roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy  

Helena Klimczak 
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