
 

 

UCHWAŁA NR XLII/706/2014 

RADY GMINY CHEŁMIEC 

z dnia 27 marca 2014 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2014 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 

r., poz.594 ze zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 856) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Chełmiec w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 

 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLII/706/2014 

Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 27 marca 2014 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOSCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC W 2014 ROKU 

Wprowadzenie 

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 

Chełmiec, zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r.,  

poz. 856). 

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz 

zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2014 w ramach 

Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. 

3. W Programie określono dziesięć zadań, których wybór został podyktowany zapisami art. 11 a ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 856). 

4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2014 r.

Poz. 2123



Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Chełmiec jednostkę organizacyjną, przy pomocy której 

Wójt Gminy Chełmiec wykonuje zadania, 

2. Wydział UG, należy przez to rozumieć Wydział Budownictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Chełmiec, 

3. Schronisku, należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi 

spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), 

4. Opieka Weterynaryjna należy przez to rozumieć zakład leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki 

weterynaryjnej, 

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 odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze 

jego towarzysza, 

7. Zwierzęta gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli zwierząt gospodarskich, 

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

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec. 

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Chełmiec, za pośrednictwem Wydziału UG 

2. Realizatorami Programu są: 

· Na poziomie Gminy Chełmiec – Wójt Gminy Chełmiec za pośrednictwem Kierownika Wydziału UG, - 

tel. 18 414-56-21/48 

· Na poziomie miejscowości Gminy Chełmiec – sołtysi, 

· Schronisko w zakresie określonym w umowie, o jakiej mowa w § 2 pkt. 3 (Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101) 

· Centrum Weterynaryjne w zakresie określonym w umowie, o jakiej mowa w § 2 pkt 4 

· Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, tj. Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami w Nowym Sączu ul. Jana III Sobieskiego 16 (tel. 18 443-42-27) 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

Zadania priorytetowe Programu to: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5. usypianie ślepych miotów; 
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6. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

8. ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację w schroniskach dla 

zwierząt; 

9. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 3. 
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

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

w szczególności psów i kotów, 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. Wydział UG poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi 

sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którym gmina podpisała umowę; 

3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji 

i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Chełmiec 

4. Wydział UG poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania 

zabiegów sterylizacji i kastracji 

Rozdział 4. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Chełmiec realizują: 

1. Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez Gminę 
Chełmiec 

2. Wydział UG poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 
gospodarskich – Świniarsko 424, 

3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

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

1. Wydział UG poprzez: 

· Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych 

lub/i przedstawiciela Wydziału UG. 

· Osoba stale i regularnie dokarmiająca wolno żyjące koty, zwana dalej opiekunem kotów może 

zarejestrować się w Wydziale UG, 

· Wniosek o rejestracje powinien zawierać imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania 

wnioskodawcy oraz oświadczenie na temat ilości wolno żyjących kotów objętych opieką i miejscowości ich 

przebywania – poświadczone przez Sołtysa tej miejscowości. 

· Zarejestrowany opiekun kotów ma prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów dokarmiania wolno 

żyjących kotów, w wysokości nie wyższej niż 20,00 zł brutto miesięcznie 

§ 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. Wydział UG poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska w tym prowadzenie działań 
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie 

internetowej gminy 
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3. Współpracę z zakładem leczniczym, z którym Gmina Chełmiec podpisze stosowną umowę, 

4. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt 
w zakresie adopcji bezdomnych zwierząt domowych, 

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Chełmiec realizują: 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzi uprawniony podmiot na podstawie umowy zawartej 

z Gminą Chełmiec. 

2. Bezdomne zwierzęta domowe są odbierane przez Schronisko w zakresie określonym w umowie, o jakiej 

mowa w § 2 pkt 3 

3. Zwierzęta ranne są odbierane przez zakład leczniczy w zakresie określonym w umowie, o jakiej mowa 

w § 2 pkt 4 

4. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 6 ust. 2 

Programu; 

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

zwierząt realizują: 

1. Gmina Chełmiec poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki 

weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom z terenu Gminy Chełmiec. 

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie 

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. realizować będzie schronisko oraz zakład leczniczy, z którym Gmina 

Chełmiec zawrze stosowną umowę. 

§ 12. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może podjąć działania zapobiegające wałęsaniu się 
psów na terenie obwodu poprzez: 

– pouczenie właściciela psa o obowiązku sprawowania kontroli nad zwierzęciem; 

– odłowienie psa i dostarczenie go właścicielowi, a jeżeli ustalenie tej osoby nie jest możliwe dostarczenie do 

schroniska dla zwierząt; odłowienie i dostarczenie psa odbywa się na koszt właściciela. 

Rozdział 5. 

Edukacja mieszkańców 

§ 13. Gmina Chełmiec w ramach Programu będzie podejmować działania edukacyjne w celu kształtowania 

świadomości mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością zwierząt domowych i gospodarskich 

w szczególności poprzez. 

– Uświadamianie mieszkańców o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich 

właścicielach do zorganizowanych systemów ewidencyjnych, 

– Informowanie o programach adopcyjnych, 

– Edukację w temacie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, zmierzających do trwałego pozbawienia 

zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególnych nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej, 

Rozdział 6. 

Finansowanie programu 

§ 14. 1. Na realizację niniejszego Programu w budżecie Gminy na rok 2014 zostały zabezpieczone środki 

w wysokości 7 000,00 zł. 

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

przez podmioty świadczące usługi w ramach niniejszego Programu. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 
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