
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX-346/14 

RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE 

z dnia 6 marca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2014 roku 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Łapsze Niżne w 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

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

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

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Helena Klimczak 

 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXIX-346/14 

Rady Gminy Łapsze Niżne 

z dnia 6 marca 2014 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Łapsze Niżne w 2014 roku 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Łapszach Niżnych, jednostkę organizacyjną, przy 

pomocy której Wójt Gminy Łapsze Niżne wykonuje zadania; 

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łapsze Niżne; 

3) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt; 

4) Społecznym Opiekunie Zwierząt – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad 

zwierzęciem lub zwierzętami, na terenie Gminy Łapsze Niżne; 
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5) 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; 

6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 

w charakterze jego towarzysza; 

7) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

8) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności; 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2014 roku; 

10) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 856). 

 

Rozdział 2. 

Cele programu 

 

§ 2. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapsze Niżne, 

2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Łapsze Niżne, 

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności przez sterylizację i kastrację. 

 

Rozdział 3. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 3. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych 

przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych 

zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek realizuje Schronisko poprzez lekarza weterynarii działającego 

przy schronisku. 

§ 4. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku Gmina Łapsze Niżne zawarła ze 

Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu umowę na odbieranie tych zwierząt i zapewnienie im 

opieki. 

§ 5. Usypianie ślepych miotów psów przebywających w schronisku przeprowadza lekarz weterynarii 

działający przy schronisku. 

 

Rozdział 4. 

Opieka nad zwierzętami 

 

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Łapsze Niżne realizują: 

1. Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłoszonych do Schroniska przez Urząd, 

z którym schronisko ma zawartą stosowna umowę, 

2. Urząd, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce tymczasowego pobytu 

zwierząt gospodarskich. 

§ 7. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd poprzez 

współpracę ze Społecznym Opiekunem Zwierząt. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 
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2) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy, 

3) zapewnienie dokarmiania przy udziale Społecznych Opiekunów Zwierząt, 

4) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących, 

5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom. 

3. Urząd przekazywać będzie Społecznym Opiekunom Zwierząt karmę przeznaczoną dla wolno żyjących 

kotów. 

4. Warunkiem otrzymania karmy jest objęcie funkcji Społecznego Opiekuna Zwierząt. 

5. Osoba pełniąca funkcję Społecznego Opiekuna Zwierząt zobowiązana jest złożyć w Urzędzie deklarację 

o chęci pełnienia tej funkcji. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego programu. 

6. Karma przekazywana będzie Społecznym Opiekunom Zwierząt wyłącznie w okresie zimowym, tj. od 

15 listopada do 15 marca każdego roku, lub w innym terminie w przypadku wystąpienia skrajnie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

§ 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; 

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie 

gminy, z którymi Urząd współpracuje. 

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

zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku; 

2) Gmina Łapsze Niżne poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii – Panem Henrykiem Stanik 

(Gabinet Weterynaryjny MEDVET). 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy realizują: 

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów - dotyczy 

psów z terenu gminy Łapsze Niżne przekazywanych do schroniska przez Urząd; 

2) Gmina Łapsze Niżne poprzez zawieranie umów lub porozumień z zakładami leczniczymi dla zwierząt 

w zakresie kotów wolnożyjących. 

§ 11. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich zawarła została umowa z Panem 

Stanisławem Buła (Gospodarstwo Jeździeckie w Łopusznej). 

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

w przypadku pojawienie się bezdomnych zwierząt. 

3. Wójt ustala termin i obszar wyłapywania zwierząt. 

4. Wójt 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. 
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5. 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: 

1) gatunku wyłapywanych zwierząt, 

2) terminie akcji, 

3) terenie, na którym odbędzie się wyłapywanie zwierząt 

4) adresie schroniska, w którym zostaną umieszczone zwierzęta, 

5) nazwie podmiotu, któremu zostało zlecone przeprowadzenie akcji. 

6. Wójt 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 Łapsze Niżne, w tym kosztów wyłapania, transportu, 

przetrzymywania zwierzęcia w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej. 

§ 13. Zabieranie zwierząt bezdomnych i umieszczanie ich w schronisku lub w lecznicy dla zwierząt 

prowadzone będzie okresowo w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki 

zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca 

przebywania zwierzęcia. 

§ 14. Współpraca z organizacjami stojącymi na straży prawa w celu konsekwentnego egzekwowania 

przepisów dotyczących utrzymywania i traktowania zwierząt. 

 

Rozdział 5. 

Edukacja mieszkańców 

 

§ 15. 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 Łapsze Niżne poprzez włączenie do treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska powyższych zagadnień. 

 

Rozdział 6. 

Finansowanie programu 

 

§ 16. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z realizacji Programu zabezpieczone są 

w budżecie gminy Łapsze Niżne na 2014 rok w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

2. W 2013 roku przewiduje się finansowanie następujących zadań: 

1) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt:   1 300,00 zł, 

2) na utrzymanie zwierząt w schronisku:   10 000,00 zł, 

3) na wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji:  2500,00 zł, 

4) na leczenie psów przebywających w schronisku 2 000,00 zł 

5) na usypianie ślepych miotów:    400,00 zł, 
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6) na umieszczenie w gospodarstwie rolnika zwierząt gospodarskich 3000,00 zł, 

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

zwierząt: 10 000,00 zł, 

8) na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt: 800,00 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. 

 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Helena Klimczak 
 

Załącznik Nr 1  
do Załącznika Nr 1  

do Uchwały Nr XXXIX-346/14 

Rady Gminy Łapsze Niżne 

z dnia 6 marca 2014 r. 

 

DEKLARACJA 

SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZWIERZĄT 

 

 Imię i nazwisko Społecznego opiekuna zwierząt   

 Adres zamieszkania 

numer telefonu 

  

 Zwierzęta objęte opieką, ich liczba, gatunek, rasa, płeć   

 Miejsce przebywania zwierząt   

 Forma udzielanej zwierzętom opieki   

 

Deklarujący zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Urzędu o konieczności przeprowadzenia 

zabiegów weterynaryjnych w stosunku do zwierząt podlegających jego opiece. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne 

zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.). 

 ………………………… 

miejscowość, data 

 ……………….……..…………………… 

podpis społecznego opiekuna zwierząt 
 

 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Helena Klimczak 
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