
UCHWAŁA NR XXIV/228/17
RADY GMINY GNOJNIK

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2017 roku”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz.446 ze zm.) i art. 11.ust. 1,  11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 856 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)  po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy, Rada Gminy Gnojnik uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Gnojnik w 2017 roku” w brzmieniu określonym w załączniku  do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/228/17

Rady Gminy Gnojnik

z dnia 30 marca 2017 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY GNOJNIK NA ROK 2017

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Gnojnik, zwanym dalej "Programem" ma zastosowanie do wszystkich zwierząt w tym w szczególności do psów 
i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Gnojnik.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.2013.856 
j.t.)

2. gminie – należy rozumieć Gminę Gnojnik

3. właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Gnojnik, posiadającą zwierzę lub 
zwierzęta, o których mowa w Programie,

4. schronisko – należy rozumieć „Schronisko dla bezdomnych zwierząt Agnieszka Szpar”  zlokalizowane 
w miejscowości  Borek w Gminie Rzezawa

5. opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem lub 
zwierzętami na terenie Gminy Gnojnik.

§ 3. Celem niniejszego programu jest:

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Gnojnik;

2. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;

3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy;

4. propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych;

5. edukację mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 4. 1. Wójt Gminy Gnojnik  wyznaczy pracowników Urzędu koordynujących założenia niniejszego Programu.

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Gnojnik na rok 2017 w kwocie 7 000 zł środki gminne, oraz 20 000 zł - środki przeznaczone do dyspozycji 
jednostek pomocniczych tzw. wiejskie.

Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt

§ 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik polega na:

1. sukcesywnym wyłapywaniu z terenu gminy wałęsających się psów, w sposób humanitarny i bezbolesny dla 
zwierząt, które prowadzone będą w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców i policję,

2. zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych 
właścicieli dla zwierząt,

3. umieszczaniu bezdomnych psów dla których nie udało się znaleźć nowego właściciela w schronisku dla 
zwierząt z którym gmina ma podpisaną stosowną umowę,
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4. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez sterylizację i kastrację wyłapanych 
psów i wolno żyjących kotów, oraz usypianie ślepych miotów,

5. zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Gnojnik poprzez egzekwowanie przepisów dotyczących 
ochrony zwierząt,

6. edukację mieszkańców Gminy Gnojnik na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt, oraz w zakresie 
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych,

7. podaniu do publicznej wiadomości numeru telefonu interwencyjnego, przyjmującego informację 
o bezdomnych psach, zwierzętach potrąconych przez pojazdy lub padłych w miejscach publicznych, oraz 
zachowaniach mieszkańców naruszających normy z zakresu ochrony zwierząt, tzw. pogotowie interwencyjne,

8. zapewnieniu opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych,

9. wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które muszą być 
odebrane właścicielowi z powodu złego traktowania.

§ 6. W celu wymienionych działań Urząd wypełnia zadania dotyczące ograniczenia bezdomności  zwierząt 
poprzez:

1. podpisanie umowy z podmiotem gospodarczym pn: „Straż Obrony Praw Zwierząt Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt Agnieszka Szpar ul. B. Chrobrego 3, 32-020 Wieliczka” zajmującym się wyłapywaniem, 
udzielaniem pomocy zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych oraz  prowadzeniem 
schroniska zlokalizowanym w miejscowości  Borek w Gminie Rzezawa,

2. podpisanie umowy z gospodarstwem rolnym prowadzonym przez Panią Bogumiłę Myszka znajdującym się 
w miejscowości Biesiadki w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które muszą być odebrane 
właścicielowi z powodu złego traktowania,

3. dokarmianie wolno żyjących kotów, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców,

4. zlecanie lecznicy weterynaryjnej kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt,

5. tworzenie bazy danych mieszkańców zainteresowanych adopcją psów,

6. poszukiwanie chętnych do adopcji poprzez stronę internetową i gazety lokalne,

7. poszukiwanie właściciela psa ze wszczepionym chipem lub innym oznakowaniem, oraz każdego innego psa 
wyłapanego na terenie Gminy Gnojnik,

8. dofinansowanie w wysokości 50 % do zabiegów sterylizacji i kastracji psów należących do mieszkańców 
Gminy Gnojnik. Warunkiem dofinansowania jest posiadanie aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko 
wściekliźnie,

9. dofinansowanie w wysokości 50 % do zabiegów sterylizacji i kastracji kotów należących do mieszkańców 
Gminy Gnojnik,

10. prowadzenie działań promujących sterylizację lub kastrację psów i kotów jako najskuteczniejszej metody 
walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych,

11. zabiegi darmowego uśpienia ślepych miotów psów i kotów.

§ 7. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, oraz usypiania ślepych miotów wykonywane będą na 
następujących zasadach:

1. obligatoryjne zabiegi sterylizacji i kastracji będą przeprowadzane w schronisku do którego trafiają zwierzęta 
przekazywane z terenu Gminy Gnojnik,

2. Gmina Gnojnik pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji, odpchlenia i odrobaczenia bezpańskich 
psów, które zostaną zaadoptowane przez mieszkańców bezpośrednio po ich wyłapaniu,

3. zabiegi darmowego uśpienia ślepych miotów psów i kotów wykonywane będą w przychodni weterynaryjnej 
z którą gmina ma podpisaną umowę. Powyższe zabiegi wykonywane są na zlecenie pracownika gminy 
i przeznaczone są wyłącznie dla zwierząt, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gnojnik,

4. uśpieniu podlegać będą wyłącznie zwierzęta do 3 doby życia, którym nie ma możliwości zapewnienia 
właściciela,
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5. warunkiem darmowego uśpienia ślepych miotów jest sterylizacja samicy w terminie 60 dni od dnia zabiegu 
eutanazji miotu. W przypadku nie wykonania sterylizacji w terminie, właściciel zwierzęcia zostanie obciążony 
kosztami uśpienia miotu.

Rozdział 3.
Obowiązki właścicieli psów i kotów

§ 8. 1. Każdy, kto posiada psa lub kota zobowiązany jest do utrzymania tego zwierzęcia zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie zwierząt.

2. Każdy, kto posiada psa lub kota i rezygnuje z faktu jego dalszego utrzymywania jest zobowiązany do 
znalezienia zwierzęciu nowego właściciela.

3. Zabronione jest pozostawienie psa lub kota bez zapewnienia mu opieki, jego porzucenie lub narażenie na 
niehumanitarne traktowanie.

§ 9. 1. Osoba posiadająca psa lub kota jest zobowiązana dbać o należyty stan jego zdrowia, a zwłaszcza 
szczepić przeciwko chorobom zwalczanym obowiązkowo.

2. Właściciel albo osoba, u której przebywa pies, ma obowiązek posiadania aktualnego dokumentu 
potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

3. Wszystkie zabiegi medyczne przeprowadzane na zwierzęciu powinny być potwierdzone w specjalnie w tym 
celu prowadzonej książeczce zdrowia zwierzęcia.

§ 10. 1. Zabrania się wypuszczania psów, poza miejsce ich stałego przebywania (mieszkanie, kojec, zagroda, 
posesja), bez opieki właściciela lub innego opiekuna.

2. W miejscach publicznych pies może przebywać jedynie na smyczy.

3. Każda osoba, która zauważyła bezpańskiego psa lub kota wałęsającego się w miejscach publicznych jest 
zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie pracownika  Urzędu Gminy w Gnojniku.

Rozdział 4.
Edukacja

§ 11. Działania edukacyjne prowadzone będą poprzez:

1. stronę internetową Urzędu Gminy propagującą Program,

2. promowanie adopcji zwierząt bezdomnych,

3. wyrażanie sprzeciwu wobec osób źle traktujących zwierzęta,

4. edukację mieszkańców na temat humanitarnego traktowania psów, oraz obowiązków właścicieli wobec nich.

§ 12. 1. Poza działaniami określonymi w §11. wprowadza się edukację dzieci i młodzieży uczęszczających do 
placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.

2. Jako podstawowe formy edukacji, o których mowa w pkt. 1 przewiduje się:  organizowanie konkursów 
plastycznych i konkursów wiedzy mających na celu uwrażliwienie mieszkańców na losy  porzuconych zwierząt.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych gmina może udzielać 
organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, 
pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:

1. wsparcia finansowego,

2. udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nadpopulacją 
zwierząt niechcianych,

3. współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,
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4. promocji podejmowanych działań, poprzez stronę internetową Urzędu, oraz prasę lokalną.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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