
 

 

UCHWAŁA NR IV/30/2015 

RADY GMINY CZORSZTYN 

z dnia 23 lutego 2015 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2015 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.) oraz art.11 a, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co 

następuje: 

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

na terenie Gminy Czorsztyn w 2015 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czorsztyn. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn 

Stanisław Chmiel 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 marca 2015 r.
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Załącznik do Uchwały Nr IV/30/2015 

Rady Gminy Czorsztyn 

z dnia 23 lutego 2015 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYM ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CZORSZTYN W 2015 ROKU 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności do 

psów i kotów, przebywających w granicach administracyjnych Gminy Czorsztyn. 

§ 2. Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Czorsztyn jest: 

1)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom; 

2)   przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów; 

3)   ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt, w szczególności psów i kotów; 

4)   poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5)   edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt; 

6)   promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

§ 3. Wykonawcami programu są: 

1)  Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 

2)  Gmina Czorsztyn poprzez przekazywanie zwierząt do Schroniska dla zwierząt, z którym zawarła umowę; 

3)  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Nowy Targ ul. Kokoszków 101, zapewniające odłowionym psom 

miejsce w schronisku i niezbędne usługi weterynaryjne na podstawie podpisanej umowy nr AD.6140.1.2015 

z dnia 02.01.2015 r.; 

4)  Gospodarstwo rolne położone w miejscowości Maniowy, ul. Mickiewicza 10, zapewniające miejsce dla 

zwierząt gospodarskich, na podstawie podpisanej umowy nr AD.6140.2.2015 z dnia 02.01.2015 r.; 

5)  Lekarz weterynarii prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Weterynaryjny, Krościenko 

ul. Jagiellońska 98, zobowiązujący się do całodobowej gotowości do zapewnienia opieki weterynaryjnej 

zwierzętom gospodarskim i domowym, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych, na podstawie podpisanej 

umowy nr AD.6140.4.2015 z dnia 26.01.2015 r.; 

4)  Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, sprawując opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 

1)  Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czorsztyn; 

2)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.); 

3)  organizacji społecznej - należy przez to rozumieć organizację społeczną, której statutowym celem jest 

ochrona zwierząt. 

Rozdział 2. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

§ 5. 1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez: 

1)  odławianie bezdomnych zwierząt przez uprawnione podmioty świadczące usługi w tym zakresie; 

2)  umieszczanie zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt, z którym została zawarta umowa na 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy; 
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3)  wskazanie gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich, 

4)  zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, w szczególności tym, które ucierpiały 

w zdarzeniach drogowych, przez lekarza weterynarii, z którym została zawarta umowa; 

5)  dokarmianie bezdomnych kotów w obrębie miejscowości. 

Rozdział 3. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 6. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane jest poprzez: 

1)  sterylizację i kastrację zwierząt doprowadzonych do schroniska dla zwierząt; 

2)  sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów; 

3)  usypianie ślepych miotów; 

4)  poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5)  współpracę z organizacjami społecznymi. 

2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi schronisko dla zwierząt oraz Urząd Gminy 

Czorsztyn, w szczególności poprzez umieszczanie informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji na 

stronie internetowej gminy. 

Rozdział 4. 

Edukacja 

§ 7. 1. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy 

mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących zwierzęta, między innymi poprzez 

ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy. 

2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Czorsztyn będzie promowany na stronie internetowej gminy. 

3. Założenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Czorsztyn mogą być również realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Rozdział 5. 

Finansowanie programu. 

§ 8. 1. Środki finansowe w kwocie 27 000 złotych na realizację zadań wynikających z Programu, pochodzić 

będą ze środków własnych Gminy. 

§ 9. Środki o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą na podstawie rachunków wystawionych przez 

podmioty świadczące usługi w ramach niniejszego programu. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn 

Stanisław Chmiel 
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