
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/214/18 
RADY GMINY ŁAPANÓW 

z dnia 1 marca 2018 roku 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2018 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Łapanów” na rok 2018 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapanów.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w  sprawie 

przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Łapanów w 2017 roku”. 

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów 

 

 

mgr Celina Jacewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1777



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/214/18 

Rady Gminy Łapanów 

z dnia 1 marca 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Łapanów w 2018 roku. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

Art.1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Łapanów ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych i gospodarskich. 

Art.2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki, 

2) sterylizację lub kastrację celem ograniczenia ich niekontrolowanego rozrodu,  

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) usypianie ślepych miotów, 

6) wskazywanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

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

Rozdział 2. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

Art.3. Gmina Łapanów dostarczy bezdomne zwierzęta do schroniska, pod nazwą Fundacja „Straż Obrony 

Praw Zwierząt” adres: ul. Bolesława Chrobrego 3, 32-020 Wieliczka. Gmina pokrywa w całości koszty związane 

z pobytem bezdomnych zwierząt  w schronisku, w tym także koszty związane ze sterylizacją albo kastracją 

zwierząt.  

Art.4. Szczegółowe kwestie dotyczące pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łapanów w schronisku 

określa umowa zawarta między Wójtem Gminy Łapanów a Fundacją „Straż Obrony Praw Zwierząt” adres: ul. 

Bolesława Chrobrego 3, 32-020 Wieliczka.  

Rozdział 3. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

Art.5. Gmina Łapanów podejmuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami, a także ich dokarmianie. Czyni to 

systematycznie na zgłoszenie mieszkańców Gminy.  

Art.6. Wysokość funduszy przeznaczonych na dokarmianie wolno żyjących kotów określona jest 

w Preliminarzu wydatków stanowiącym załącznik 1 do niniejszego Projektu.  

Rozdział 4. 
Odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki 

Art.7. Program reguluje warunki wyłapywania na terenie Gminy Łapanów zwierząt bezdomnych, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. Program reguluje także dalsze postępowanie z takimi 

zwierzętami. 

Art.8. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest przeprowadzane w miarę potrzeb na całym terenie Gminy 

Łapanów lub jej części, na zgłoszenia interwencyjne. Bezdomne zwierzęta wyłapywane i transportowane będą 

przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt Fundację „Straż Obrony Praw Zwierząt”, który dysponuje 

odpowiednimi urządzeniami i środkami, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać 

im cierpienia. 
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Art.9. Wyłapywane zwierzęta bezdomne przed przewiezieniem ich do schroniska lub znalezieniem nowych 

właścicieli mogą być czasowo umieszczane w Tymczasowym Punkcie Pobytu Zwierząt Bezdomnych 

znajdującym się na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu, a następnie będą odbierane przez 

wymienione w art. 8 instytucje. Za wyłapane zwierzęta umieszczone w tymczasowym punkcie pobytu zwierząt 

bezdomnych do czasu umieszczenia w schronisku odpowiada Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 

– Jednostka Budżetowa Gminy Łapanów. 

Art.10. Koszty wyłapywania i utrzymania zwierząt bezdomnych z terenu gminy Łapanów pokrywane są 

z budżetu gminy w ramach środków w nim zabezpieczonych. 

Rozdział 5. 
Sterylizacja i kastracja zwierząt 

Art.11. Gmina Łapanów bezdomnym zwierzętom zapewni możliwość sterylizacji bądź kastracji.  

Art.12. Gmina Łapanów pokrywa w całości koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt 

przebywających na jej terenie. 

Art.13. Określa się następujące zasady finansowania tych zabiegów: 

1) Gmina Łapanów zawarła umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt  Fundacją „Straż Obrony Praw 

Zwierząt” oraz z Gabinetami weterynaryjnymi „Cztery Łapy” i „Zwierzak”  na dokonywanie zabiegów 

kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt, 

2) Na warunkach określonych w umowach, Gmina Łapanów pokrywa wszystkie koszty zabiegów lekarzom 

weterynarii na podstawie wystawionych rachunków, 

3) Po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do Tymczasowego Punktu Pobytu Zwierząt Bezdomnych, 

trafią do adopcji, bądź do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 6. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Art.14. Gmina Łapanów podejmuje działania mające na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt. Robi to poprzez współpracę: ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Fundacją „Straż 

Obrony Praw Zwierząt”, z gabinetem weterynaryjnym „Cztery Łapy” i gabinetem weterynaryjnym „Zwierzak”  

a także  poprzez swoją stronę internetową. 

Art.15. Gmina Łapanów prowadzi działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy 

mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta oraz 

zachęcające do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami. 

Rozdział 7. 
Usypianie ślepych miotów 

Art.16. Gmina Łapanów podejmuje działania mające na celu usypianie ślepych miotów bezdomnych 

zwierząt. Gmina w całości pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów zwierząt bezdomnych, nieposiadających 

zidentyfikowanego właściciela.  

Art.17. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów: 

1) Gmina Łapanów zawarła umowy z lekarzami weterynarii na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych 

miotów, 

2) Gmina Łapanów płaci lekarzom weterynarii za czynności opisane w niniejszym rozdziale, zgodnie 

z warunkami określonymi w umowach. 

Rozdział 8. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

Art.18. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Gmina Łapanów zawarła umowy                          

z właścicielami następujących gospodarstw: 

1) Kobylec 70 

2) Łapanów 135a 

3) Tarnawa 116 
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Art.19. Warunki przetrzymywania zwierząt gospodarskich przez wymienionych w art. 18 właścicieli 

gospodarstw, a także pokrycia związanych z tym kosztów szczegółowo określą umowy zawarte między Wójtem 

Gminy Łapanów a poszczególnymi właścicielami gospodarstw domowych wskazanymi do zapewnienia miejsca 

dla zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 9. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

domowych 

Art.20. Gmina Łapanów podpisała umowę z gabinetem weterynaryjnym „Cztery Łapy” na świadczenie 

usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

Art.21. Szczegółowe kwestie dotyczące sposobu leczenia zwierząt oraz pokrycia związanych z tym kosztów 

określa umowa z gabinetem weterynaryjnym „Cztery Łapy”. 

Rozdział 10. 
Postanowienia końcowe 

Art.22. Liczba zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypiania ślepych miotów będzie limitowana 

wielkością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

Art.23. Wysokość środków na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2018 roku określona jest w Preliminarzu wydatków 

stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Programu.  

Art.24. Osobami upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń zdarzeń losowych z udziałem zwierząt poza 

godzinami pracy jest kierownik Referatu Rolnictwa, Turystyki i Promocji Gminy Wojciech Sotoła tel. 

693  064  945 oraz lekarze weterynarii Gabinetu weterynaryjnego „Cztery Łapy” lek. wet. Dominik Basiński tel. 

509  381  155 i lek. wet. Daniel Hypś tel. 501  485 722 

Art.25. Upoważnia się Wójta Gminy Łapanów do przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi 

zadaniami określonymi w Preliminarzu, w zależności od bieżących potrzeb Gminy w zakresie opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi lub zwiększanie tych środków w miarę potrzeb.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów 

 

 

mgr Celina Jacewicz 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

PRELIMINARZ WYDATKÓW 
DO PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

Lp. ZADANIE KWOTA 
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 15  000,00 zł

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 2 000,00 zł

3. Odławianie bezdomnych zwierząt 1 000,00 zł

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt  2  500,00 zł

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  0,00 zł

6. Usypianie ślepych miotów 500,00 zł

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 1 000,00 zł

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 
2 000,00 zł

9. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Tymczasowym Punkcie Pobytu Zwierząt 

Bezdomnych  
3 000,00 zł

RAZEM 27  000,00 zł
 

 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów 

 

 

mgr Celina Jacewicz 
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