
 
 

UCHWAŁA NR XLVII/326/2014 
RADY MIASTA MSZANA DOLNA 

z dnia 20 marca 2014 roku 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2014 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.), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm) Rada Miasta Mszana Dolna uchwala Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna 
w 2014 roku, jako wyraz polityki Miasta Mszana Dolna wobec problemu bezdomności zwierząt. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami  
przebywającymi na terenie Miasta Mszana Dolna. 

§ 2. Do zadań niniejszego programu należy: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt, 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

5) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

7) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli 
wobec zwierząt domowych, 

8) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Mszana Dolna. 

Rozdział 2. 
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zmniejszanie ich populacji 

§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Mszana Dolna realizowane jest 
poprzez: 

1) odławianie z terenu Miasta bezdomnych psów, to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 
porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innych osób, pod których opieką zwierzęta 
dotychczas przebywały; 

2) zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zabranym 
z terenu Miasta oraz zwierzętom, które utraciły właściciela; 
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3) podjęcie działań, celem odszukania poprzednich właścicieli lub poszukania nowych właścicieli dla zwierząt 
bezdomnych, przebywających tymczasowo pod opieką Miasta; 

4) transport bezdomnych psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt i zapewnienia im tam dalszej opieki; 

5) udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym i dzikim, rannym zwierzętom, będących po kolizjach 
drogowych i innych, u których wymagana jest interwencja weterynaryjna i transport do lekarza weterynarii; 

6) czasowe przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta do chwili odnalezienia dotychczasowego właściciela 
lub do czasu oddania zwierzęcia do adopcji; 

7) współpracę z osobami fizycznymi, które zadeklarowały chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia, poprzez 
pokrycie kosztów sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, obligatoryjnie do sterylizacji albo 
kastracji zwierząt umieszczonych w schronisku. 

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

a) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobą zainteresowanym 

b) Miasto poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska, m. in. poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji 
zwierząt na stronie internetowej Miasta 

3. Miasta prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez: 

a) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt z terenu Miasta, na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Mszana Dolna tj. umieszczanie na tej stronie zdjęć i informacji dotyczących wyłapanych zwierząt oraz na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu, 

b) prowadzenie, za pomocą lokalnej prasy, akcji zachęcających do adopcji bezdomnych zwierząt. 

§ 4. Umieszczenie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym 
w 2014 roku Miasto podpisze stosowną umowę, obejmującą:. 

1) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej, podstawowych, niezbędnych warunków socjalno - 
bytowych przetrzymywanym zwierzętom w schronisku; 

2) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, odebranych z terenu Miasta Mszana Dolna, 
przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki 
utrzymania; 

4) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, dla których brak jest możliwości zapewnienia właścicieli, 
przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

§ 5. 1. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

a) finansowanie sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów, pochodzących z terenu Miasta Mszana Dolna; 

b) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości; 

c) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących; 

2. Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację opieki nad 
zwierzętami w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2014 roku” do Burmistrza Miasta Mszana Dolna. Wzór deklaracji 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Osoba lub jednostka chcąca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów 
lub uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie z Urzędu Miasta Mszana Dolna. Wzór 
wniosku o udzielenie skierowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast wzór skierowania 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

Rozdział 3. 
Edukacja 

§ 6. Edukacja mieszkańców Miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest 
poprzez: 
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a) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach, z terenu Miasta, do włączenia do treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 

i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt bezdomnych 
poprzez sterylizację i kastrację; 

b) współpracę z istniejącymi, zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt oraz instytucjami w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 
i zapobiegania ich bezdomności; 

c) prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców, 
w zakresie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie 
obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, między innymi poprzez ulotki, 
plakaty, informacje, ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej oraz w postaci 
artykułów zamieszczanych w prasie lokalnej. 

Rozdział 4. 
Bezpieczeństwo mieszkańców 

§ 7. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta realizowane jest poprzez: 

a) tworzenie i egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt 
domowych, określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku; 

b) nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku 
psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras oraz psów zachowujących się agresywnie 
w kontakcie z obcymi – także obowiązku prowadzenia psa w kagańcu na terenach publicznych; 

c) propagowanie, we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, obowiązku corocznego szczepienia psów 
przeciwko wściekliźnie; 

Rozdział 5. 
Postanowienia Końcowe 

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

§ 8. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Miasto Mszana Dolna. 

2. Środki finansowe na realizację Programu na rok 2014 zabezpieczone są w budżecie Miasta Mszana 
Dolna.  Planowana kwota wynosi 35 000,00 zł. 

3. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w sytuacjach kryzysowych, wyznacza się 
miejsce ich pobytu na terenie gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w miejscowości Mszana Dolna ul. 
Słomka 42 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/262/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2013 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Mszana Dolna. 

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

  
  Przewodniczący Rady 

Adam Malec 
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Załącznik Nr 1 
 do Uchwały Nr XLVII/326/2014 

Rady Miasta Mszana Dolna 
z dnia 20 marca 2014 r. 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna 
DEKLARACJA  OPIEKUNA SPOŁECZNEGO KOTÓW 

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Mszana Dolna w 2014 roku” 

 Imię i nazwisko opiekuna społecznego  zwierząt: 
 
 

   

 Adres zamieszkania: 
 
numer telefonu: 

   

 Liczba kotów i płeć:    

 Miejsce przebywania kotów: 
 

   

 Forma udzielanej opieki kotom: 
 

   

 Informacje dodatkowe: 
 
 

   

 Zobowiązuję się do opieki nad kotami na okres czasu:    

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

wynikających 
z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Mszana Dolna w 2014 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

…......................................................................  …........................................................................... 

Miejscowość, data     Podpis opiekuna społecznego zwierząt   
      

 

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVII/326/2014 

Rady Miasta Mszana Dolna 
z dnia 20 marca 2014 r. 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA 

NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW 

LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW* zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2014 roku” 

 Imię i nazwisko lub jednostki zgłaszającej 
 

 

 Adres zamieszkania lub siedziby 
 
numer telefonu 

 

 Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)  

 Rodzaj zabiegu: sterylizacja (szt.) 
kastracja (szt.) 
usypianie ślepego miotu (szt.) 

 

 Miejsce przebywania zwierząt 
 

 

 Informacje dodatkowe  

UWAGA! Miasto Mszana Dolna ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji oraz 

usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących! W pierwszej kolejności na zabiegi kierowane są 

zwierzęta, które doprowadzone zostaną do lecznicy przez osoby/jednostki zgłaszające! Wielkość środków 

przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów oraz usypiania 
ślepych miotów jest ograniczona! Do wniosku należy dołączyć: 

1. Zaświadczenie potwierdzające, że koty kierowane do zabiegu są kotami wolno żyjącymi wydane  
np. przez zarządcę lub administratora nieruchomości, Schronisko dla Zwierząt lub Straż Miejska. 

2. Deklarację doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez Miasto Mszana Dolna, w której 
dokonany zostanie zabieg oraz odebrania zwierząt z lecznicy. Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2013 roku” 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101,  

poz. 926 ze zm.) 

…...................................................................  ....................................................................... 

Miejscowość, data      Podpis Wnioskodawcy * niepotrzebne skreślić 

 

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Załącznik Nr 3 
 do Uchwały Nr XLVII/326/2014 

Rady Miasta Mszana Dolna 
z dnia 20 marca 2014 r. 

SKIEROWANIE 
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW LUB UŚPIENIE 

ŚLEPYCH MIOTÓW KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH 

OŚ. ......................................       Mszana Dolna, dnia …............. r. 

SKIEROWANIE 

NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW LUB UŚPIENIE 
ŚLEPYCH MIOTÓW KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH 

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Mszana Dolna w 2014 roku” Niniejszym kieruję wolno żyjące koty zgłoszone 
przez: …................................................................ zam. przy ul. …................................ w Mszanie 
Dolnej na zabiegi sterylizacji/kastracji, które wykonane zostaną 
w ........................................................................................................................... w terminie 
uzgodnionym z w/w przychodnią, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Ilość zwierząt 
zgłoszonych do zabiegu: …....szt.  Rodzaj zabiegu: sterylizacja/kastracja : …..........szt.  
  Zwierzęta na zabiegi doprowadzone zostaną przez: ….............................. Po wykonaniu zabiegu 
i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez: j.w. i wypuszczone w miejscu ich 
wcześniejszego przebywania.   

…....................................................         

podpis przedstawiciela Miasta Mszana Dolna  

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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