
 

 

UCHWAŁA NR XXX/228/2013 

RADY GMINY RABA WYŻNA 

z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2013 roku. 

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

z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a w zw. z art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 

bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r., Nr 116, poz. 753), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, Nowotarskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckie działające na terenie 

Gminy Raba Wyżna, Rada Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Raba Wyżna w 2013 roku’’, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raba Wyżna.  

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 kwietnia 2013 r.

Poz. 2508



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/228/2013  

Rady Gminy Raba Wyżna  

z dnia 21 marca 2013 r.  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Raba Wyżna w 2013 roku  

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 Gminy w Rabie Wyżnej uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna”, 

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, jednak skala bezdomności tych zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna jest niewielka.  

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, z którym Gmina Raba Wyżna ma od kilku lat 

podpisaną umowę na przyjmowanie bezdomnych zwierząt domowych, przebywało na koniec 2012 roku 

15 psów.  

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  

- niekontrolowane rozmnażanie,  

- porzucanie zwierząt przez właścicieli,  

- ucieczki zwierząt,  

- łatwość pozyskiwania zwierząt,  

- panujące mody na dane rasy zwierząt,  

- 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 w Polsce na wysokim poziomie i ma tendencję 

wzrostową. Co nie potwierdza się na terenie Gminy Raba Wyżna, gdzie średnio w ciągu roku 

przekazywanych do schroniska jest zaledwie kilkanaście psów i prawie tyleż samo odbieranych przez 

nowych właścicieli. O bezdomności kotów trudno mówić na terenie gminy wiejskiej, ponieważ 

w ostatnich kilku latach poza jednym nie były zgłaszane przez mieszkańców tego typu problemy.  

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych 

to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.  

Koty, bytujące głównie na terenie gospodarstw domowych i rolnych, są elementem ekosystemu 

wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są 

zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki 

bytowania. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Gmina Raba 

Wyżna finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi 

zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów. 
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Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:  

- Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, jednostkę organizacyjną, przy pomocy 

której Wójt Gminy Raba Wyżna wykonuje zadania;  

- Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, Kokoszków 

101, 34-400 Nowy Targ;  

- 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;  

- Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu lub na terenie gospodarstwa domowego, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza;  

- Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);  

- Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2013 roku. 

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Raba Wyżna, za pośrednictwem Referatu Geodezji, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

§ 3. Urząd współpracuje z organizacjami stojącymi na straży prawa w celu konsekwentnego egzekwowania 

przepisów dot. utrzymania i traktowania zwierząt. 

 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU  
 

§ 3.  

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. Obejmuje on swoim zakresem realizację zadań wynikających z art. 11a ust.2 

ustawy o ochronie zwierząt tj.:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  

3) odławianie bezdomnych zwierząt;  

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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  

Realizacja Programu polegała będzie w szczególności na: 

1) przyjmowaniu przez Urząd zgłoszeń o błąkających się zwierzętach,  

2) umieszczeniu bezdomnych zwierząt w schronisku, z którym Gmina ma zawartą stosowną umowę,  

3) zapewnieniu opieki wolno żyjącym kotom, i dokarmieniu ich w razie potrzeby,  

4) zawarciu umowy z podmiotem mającym zezwolenia na odławianie bezdomnych zwierząt za pomocą 

specjalistycznego sprzętu , który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia odławianych zwierząt 

oraz nie będzie zadawał im cierpienia,  
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5) wykonaniu zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt,  

6) prowadzeniu działań mających na celu poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

7) usypianiu ślepych miotów,  

8) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,  

9) udzielaniu pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 

i zapewnieniu im całodobowej opieki. 

 

Rozdział 3. 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  
 

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska z terenu gminy Raba Wyżna, z wyjątkiem zwierząt 

u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;  

§ 5. Ustala się następujące zasady wyłapywania zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Raba Wyżna:  

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna 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 

Raba Wyżna 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 informujących 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 Raba Wyżna ustala termin i obszar wyłapywania zwierząt.  

6. Wójt Gminy Raba Wyżna zawrze umowę 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. 
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Rozdział 4. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI  
 

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Raba Wyżna realizują:  

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłoszonych do Schroniska przez Urząd i Policję, 

z którym Gmina ma zawartą stosowna umowę;  

2) Urząd, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich wg 

wykazu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. 

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:  

1) Urząd, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom ( karmicielom) kotów wolno żyjących, 

którzy zarejestrowani są przez Urząd oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartej 

umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt. 

§ 8. 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, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, poprzez prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej 

gminy oraz lokalnej gazecie. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizują:  

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;  

2) Urząd, poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, 

udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Raba Wyżna. Dane 

pracowników Urzędu Gminy i sołtysów dostępnych w razie zdarzeń losowych poza godzinami pracy 

Urzędu będą udostępnione w Urzędzie Gminy. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:  

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów dot. psów 

przekazywanych do schroniska przez Urząd;  

2) Urząd, poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie kotów wolnożyjących; 

 

Rozdział 5. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW  
 

§ 11. Działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych 

prowadzą placówki oświatowe z terenu Gminy Raba Wyżna. Działania, o których mowa powyżej realizowane 

będą:  

1) w szkołach na terenie Gminy – poprzez włączanie do treści programowych z zakresu ochrony środowiska 

zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, standardami opiek na zwierzętami,  

2) wśród mieszkańców Gminy- w formie informacji i dyskusji prowadzonej na zebraniach wiejskich. 
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Rozdział 6. 

FINANSOWANIE PROGRAMU  
 

§ 12.  

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

Gminy Raba Wyżna na 2013 rok w wysokości: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych). 

Plan finansowy przewidujący podział finansowania na poszczególne zadania stanowi załącznik nr 1 do 

Programu.  

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

podmioty świadczące usługi w ramach niniejszego Programu. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
 

Załącznik Nr 1  

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie 

Gminy Raba Wyżna  

 

Plan finansowy  

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Raba Wyżna na rok 2013 

 

Na realizację niniejszego Programu w budżecie Gminy na rok 2013 zostały zabezpieczone środki 

w budżecie Gminy w wysokości - 27 000,00 zł.  

 

W 2013 roku przewiduje się finansowanie następujących zadań:  

- na wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 1000,00 zł,  

- na umieszczenie w schronisku: 19 000,00 zł,  

- na wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji: 2000,00 zł,  

- na usypianie ślepych miotów: 1000,00 zł,  

- na umieszczenie w gospodarstwie rolnika zwierząt gospodarskich 2000,00 zł,  

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

zwierząt: 1000,00 zł  

- na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt: 1000,00 zł     

Podczas realizacji Programu niniejszy plan finansowy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb 

finansowania poszczególnych zadań w ciągu roku. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
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