
 

 

UCHWAŁA NR VII/49/2015 

RADY GMINY MSZANA DOLNA 

z dnia 30 marca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2015 roku. 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  
(j. t. Dz. U. z 2013 poz. 856) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej 

opinii podmiotów, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. 
Dz. U. 2013 poz. 856), Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się  Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Mszana  Dolna w 2015 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Aleksandra Kania 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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Załącznik do Uchwały Nr VII/49/2015 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 marca 2015 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Mszana  Dolna w 2015 roku 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Mszana Dolna  uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana  Dolna 

w 2015 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów 

i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 1 

CEL PROGRAMU 

§ 1. Celami  Programu są: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana  Dolna 

2) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt. 

Rozdział 2 

WYKONAWCY PROGRAMU 

§ 2. Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Mszana  Dolna; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu na podstawie umowy podpisanej z Gminą Mszana 

Dolna; 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. 

§ 3. Funkcję koordynatora  działań podejmowanych w ramach Programu z ramienia Wójta Gminy pełni 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Mszana  Dolna. 

Rozdział 3 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mszana  Dolna miejsca w schronisku dla 

zwierząt  Gmina Mszana  Dolna  realizuje poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku 

dla zwierząt bezdomnych w Nowym Targu, na podstawie  zawartej umowy. 

2. W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt w Nowym Targu zwierzęta  bezdomne, o których 

mowa w ust.1 będą umieszczane w innych  schroniskach znajdujących się w rejonie, na podstawie  odrębnych  

uzgodnień z jednostkami prowadzącymi schroniska. 

3. W przypadku  braku miejsca w jakimkolwiek  dostępnym schronisku  gmina zapewni: 

1) dożywianie dla zwierząt  bezdomnych nie stanowiących  zagrożenia  dla  ludzi i mienia, do czasu  zwolnienia  

miejsca w schronisku i umieszczenia  tam zwierzęcia; 

2) tymczasowe  lokum w kojcu  na  terenie gminy, w gospodarstwie rolnym,  na  podstawie   indywidualnych  

uzgodnień z właścicielem  gospodarstwa i zawartej przez  Gminę Mszana Dolna umowy, do czasu  zwolnienia  

miejsca w schronisku i umieszczenia  tam zwierzęcia. 

4. W przypadku  konieczności  wyłapania zwierzęcia  bezdomnego, gmina  każdorazowo, w przypadku 

zaistnienia  takiej  konieczności,  zleci  usługę  firmom  posiadającym  uprawnienia  do świadczenia  usług w tym 

zakresie i posiadającym  stosowne  zezwolenie  na  prowadzanie  takiej działalności. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 2262



§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana  jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają  koty wolnożyjące. Ustalenie  miejsc 

przebywania  kotów  wolnożyjących  odbywa się  na  podstawie  zgłoszeń  od mieszkańców,  potwierdzonych  

przez   sołtysów  poszczególnych  sołectw lub urzędnika zajmującego się  realizacją Programu. 

2) Zapewnienie  kotom wolnożyjącym wody pitnej  oraz dokarmiania w miejscach ich przebywania. 

Dokarmianie i opieka nad kotami wolnożyjącymi  będą  wykonywane przez  opiekunów  społecznych  

wyłonionych  spośród  mieszkańców, którzy  mieszkają najbliżej  miejsca  przebywania  kotów  

wolnożyjących. 

3) Zapewnienie  kotom wolnożyjącym  schronienia w okresie  zimowym, w miarę  posiadanych  możliwości. 

4) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie   opieki  nad  kotami  wolnożyjącymi. 

§ 6. 1. Na terenie Gminy Mszana  Dolna wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt  na interwencje. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta: 

1) pozostawione bez  opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość  ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod  opieką której  dotychczas  pozostawały, w przypadku dostępnego miejsca w schronisku dla  

zwierząt bezdomnych; 

2) zwierzęta bezdomne, w stosunku do których nie istnieje możliwość  ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 

pod  opieką której  dotychczas  pozostawały, w każdym przypadku jeśli są to zwierzęta chore lub zagrażają  
życiu,  zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt a także 

nie będzie zadawał im cierpienia. 

4. Transport  bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 7. 1. Gmina Mszana Dolna  realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację  zwierząt  bezdomnych 

w schronisku dla zwierząt bezdomnych  na zasadach ustalonych w zawartej  umowie. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji  mogą być przeprowadzane wyłącznie przez  lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie jednego miesiąca od  umieszczenia  

ich w schronisku dla zwierząt bezdomnych, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 8. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy 

w tym na stronie  internetowej gminy. 

2) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

3) Edukację  mieszkańców  Gminy Mszana Dolna w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. 

2. Zwierzęta bezdomne, dla których  znaleziony zostanie przez Koordynatora programu nowy właściciel, 

poddane będą przez Gminę Mszana Dolna niezbędnym zabiegom, w tym: zabiegowi szczepień ochronnych oraz  

sterylizacji/kastracji. 

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów a także ciężko rannych zwierząt bezdomnych, które uległy  wypadkowi na 

terenie gminy, może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt  bezdomnych lub 

w lecznicy dla zwierząt. 

2. Fakt i przyczynę  uśpienia ślepych miotów oraz  ciężko rannych zwierząt bezdomnych  odnotowuje się 
w ewidencji prowadzonej przez  gminę. 

3. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia  łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić 
mu trwogi i dodatkowych udręczeń, zabieg uśpienia powinien być wykonywany  przez  lekarza weterynarii 

w sposób humanitarny i jedyny dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce tj. narkoza 

a następnie środek usypiający  podany  dożylnie. 
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4. Zwłoki uśpionych zwierząt  muszą być  odpowiednio zabezpieczone do czasu  zabrania ich przez 

odpowiednie  służby, na podstawie  zawartej  przez  Gminę Mszana Dolna umowy. 

§ 10. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich następuje  na podstawie umowy zawartej przez  gminę z właścicielem gospodarstwa. Zakres  

umowy  określi dla każdego indywidualnego przypadku przekazania zwierząt  warunki zapewnienia opieki 

przekazywanym zwierzętom bezdomnym gospodarskim. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt bezdomnych gospodarskich w gospodarstwie  rolnym  gmina 

podejmie starania w celu znalezienia nowego właściciela  dla tych zwierząt. 

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

zwierząt realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii  mającym  możliwość  świadczenia  usług  

całodobowo. 

Rozdział 4 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. 1. Koszty realizacji zadań  określonych w niniejszym programie ponosi gmina. 

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Mszana  Dolna. 

3. W 2015 r. ogólny budżet na realizację zadań związanych z realizacją programu  wynosi 35 000,00 zł, 

w tym: 

- utrzymanie bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie gminy Mszana Dolna w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt, w tym zabiegi weterynaryjne wykonywane w schronisku – 25 000,00 zł, 

- sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych, obsługa weterynaryjna dla zwierząt  bezdomnych w tym: 

leczenie, zabiegi ratujące życie, szczepienia ochronne, usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych  

(bezdomnych psów oczekujących na miejsce w schronisku lub adopcję, bezdomnych kotów) - 6 000,00 zł, 

- dokarmianie zwierząt bezdomnych (psów oczekujących na miejsce w schronisku lub adopcję oraz  

bezdomnych kotów) – 1 000,00 zł, 

- utrzymanie zwierząt  bezdomnych oczekujących na adopcję lub miejsce w schronisku na terenie gminy – 

utworzenie tymczasowego miejsca przebywania zwierząt (kojce na terenie  gospodarstw na terenie gminy, 

z właścicielami których zostanie podpisana  stosowna umowa), koszty obsługi tymczasowych miejsc 

przebywania zwierząt i opieki nad zwierzętami – 2 000,00 zł. 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
odławianie zwierząt bezdomnych  - 1 000,00 zł. 

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Aleksandra Kania 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 2262


		2015-04-13T15:14:23+0000
	Polska
	Monika Majsak-Białczyk; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




