
 

 

UCHWAŁA NR VI/21/2015 

RADY GMINY TOKARNIA 

z dnia 30 marca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Tokarnia 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 ze zmianami) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 856 z późn. zm. )Rada Gminy w Tokarni uchwala 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Tokarnia 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

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

 do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy. 

§ 2. Celem niniejszej uchwały jest: 

1) zapobieganie bezdomności psów i kotów poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku, odławianie,  

usypianie ślepych miotów, 

2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów; 

3) opieka nad bezdomnymi kotami, 

4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów; 

6) popularyzacja form utrzymania i hodowli psów oraz kotów; 

7) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich . 

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Tokarnia; 

2) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tokarnia; 

3) ,,schronisku dla zwierząt” – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami  

domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. z 201 4, poz. 1539 z późn zm. ) 

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

Dz. U. z 2013 poz. 856 z późn. zm.) 
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2. W niniejszej uchwale mają zastosowanie określenia zawarte w art. 4 w.w ustawy. 

Rozdział 2. 
Zapobieganie bezdomności psów i kotów, ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu, opieka, 

poprawa bezpieczeństwa publicznego . 

§ 4. 1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt w ramach podpisanej na 

2015 rok umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu, przy ulicy Kokoszków 101. 

2. Gmina, po zgłoszeniu takich przypadków zapewnia opiekę nad bezdomnymi kotami, w tym ich  

dokarmianie. 

3. Gmina zajmuje się odławianiem bezdomnych zwierząt, w szczególnie trudnych przypadkach pomoc 

w odławianiu zapewni Schronisko lub inne uprawnione podmioty. 

4. Odłowione i dostarczone do schroniska bezdomne zwierzęta przechodzą obligatoryjną sterylizację 

i kastrację, której koszt ponosi Gmina na zasadach określonych w umowie . 

5. Gmina zajmuje się poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt, może wspierać poszukiwania  

nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych  

zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem. W celu rozwiązywania problemu  

bezdomności psów i kotów na terenie gminy, przewiduje się prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami  

zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami 

6. Gmina, po zgłoszeniu takiego przypadku zajmie się usypianiem ślepych miotów w ramach umowy  

podpisanej z gabinetem weterynaryjnym „Dobry Weterynarz”, ul. 3 maja 35 C, 32-400 Myślenice 

- Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów lub kotów. 

- Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 6: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta do piątego dnia życia, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości 

zapewnienia dla nich właścicieli; 

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym 

gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów; 

3) gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie 

z warunkami określonymi w odrębnej umowie; 

7. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem  

zwierząt w ramach umowy podpisanej z gabinetem weterynaryjnym . 

Rozdział 3. 
Działania edukacyjne 

§ 5. 1. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy 

Rozdział 4. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

mieszkańców gminy w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo 

koty w formie ogłoszeń lokalnych, ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy  w Tokarni .  

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 7. Traci moc uchwała Nr UCHWAŁA NR XXXVI/198/2014  RADY GMINY TOKARNIA z dnia 31 marca 

2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2014 

§ 8. Wszelkie koszty związane z realizacją uchwały finansowane będą z działu 750 – Administracja 

publiczna. Na realizację postanowień programu przyjęto w 2015 roku środki w wysokości 10000 złotych . 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tokarnia. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym      

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

Józef Wróbel 
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