
 

 

UCHWAŁA NR V/43/15 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE 

z dnia 26 marca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Szczucin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 oraz art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z p. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. 

z 1998r. Nr 116, poz. 753), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

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

na terenie Gminy Szczucin, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin. 

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu 

Miasta i Gminy Szczucin oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczucin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 Agnieszka Beker 
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Załącznik do Uchwały Nr V/43/15 

Rady Miejskiej w Szczucinie 

z dnia 26 marca 2015 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy w Szczucinie w 2015 roku. 

Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z p. zm.), w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

§ 1. Wprowadzenie: 

1. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które uciekło, zabłąkało się lub zostało 

porzucone przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia jego właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

trwale dotąd pozostawały. 

2. Na obszarach wiejskich pies lub kot w gospodarstwach domowych pełni określoną rolę i nie zawsze należy 

go traktować jako bezdomne zwierzę. 

§ 2. Cele Programu: 

Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska 

bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Szczucin oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym 

zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach 

administracyjnych gminy Szczucin. 

Edukacja mieszkańców gminy Szczucin w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej 

i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji i kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt 

domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi. 

§ 3. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt, w tym interwencyjne odławianie; 

b) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

c) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Szczucin; 

d) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych; 

e) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

f) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez kastrację i sterylizację; 

g) edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt: 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez prowadzenie akcji zachęcających 

właścicieli do wykonywania sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psów i kotów). 

§ 5. Opieka nad zwierzętami: 

1. Brak schroniska na terenie Gminy Szczucin powoduje, że będą podejmowane następujące działania: 

- odławianie bezdomnych lub zagubionych psów przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, 

- wykonanie podstawowych badań weterynaryjnych w Przychodni Weterynaryjnej „Vetus”, odrobaczenie, 

odpchlenie oraz wykonanie ewentualnych szczepień, 

- zaewidencjonowanie psa i tymczasowe umieszczanie go w przytulisku gminnym przy ul. Witosa w Szczucinie, 

- poszukiwanie dotychczasowego właściciela psa, 

- wyszukanie nowego miejsca pobytu dla psa do adopcji, 

- po wyczerpaniu wyszczególnionych wcześniej działań, przekazywanie psów do Schroniska dla bezdomnych 

zwierząt „Psie Pole” Damian Michalski w Racławicach, 32-222 Racławice 91, Tel. 502 388 890 
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2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest ochrona zwierząt. 

W przypadku Gminy Szczucin taką współpracę nawiązano z Fundacją Praw Zwierząt OTOZ Animals. 

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

bezdomnych zwierząt na podstawie zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną „Vetus” ul. Zajezierze 15, 

33-230 Szczucin. 

4. Zapewnienie miejsc pobytu bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz zwierzętom gospodarskim, które 

w wyniku podjętych interwencji zostały czasowo odebrane dotychczasowym właścicielom w gospodarstwie P. 

Romana Klimaja Delastowice 24, 33 – 230 Szczucin, Nr gospodarstwa: PL 025386365 

§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami: 

1. Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Szczucin. 

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich skupiska przez zarejestrowanych 

karmicieli w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. 

§ 7. Edukacja mieszkańców: 

Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie przez: 

- zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych 

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

i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez 

sterylizację i kastrację; 

- współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności 

w tego typu organizacjach; 

- organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego 

traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami. 

§ 8. Wykonawcy Programu: 

Realizację zadań w ramach Programu prowadzą: 

Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu 

poprzez Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym 

zwierząt domowych. 

Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt. 

§ 9. Finansowanie programu: 

Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie, zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Szczucin na rok 2015. 
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