UCHWAŁA NR XIX/184/2020
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art.11 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123 i z 2018 r. poz. 2245), na wniosek Wójta Gminy
Czarny Dunajec, Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Czarny Dunajec na rok 2020, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/184/2020
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 31 marca 2020 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYM ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC NA ROK 2020
WPROWADZENIE
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123 i z 2018 r. poz. 2245).
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terytorium Gminy Czarny Dunajec.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Schronisku – należy przez to rozumieć:
a) Schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 101, 34-400
Nowy Targ;
b) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Psie Pole” w Racławicach, Racławice 91, 32-222 Racławice.
2) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec na rok 2020 r.
II. Wykonawcy programu
§ 3. Działania związane z realizacją programu prowadzi Referat Komunalny Urzędu Gminy w Czarnym
Dunajcu przy pomocy:
1) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
2) podmiotu prowadzącego Schronisko;
3) Policji.
III. Cel i zadania programu
§ 4. 1. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Czarny Dunajec;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku;
2) zapewnienie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie zwierząt bezdomnych;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Id: C59119B0-C4F5-4F2C-9D11-E5CFB512E3F2. Podpisany

Strona 1

IV. Zapewnianie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku
§ 5. 1. Gmina Czarny Dunajec zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie
Schroniska na podstawie umowy zawartej z Schroniskiem.
2. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku bezpośrednio po ich
przyjęciu.
3. Zwierzęta są przyjmowane przez kierownika Schroniska lub pracownika przez niego wyznaczonego.
Każde zwierzę:
1) wpisuje się do rejestru z wykazaniem: daty przyjęcia do Schroniska, opisu zwierzęcia (tj. płeć, stan, inne
cechy charakterystyczne, w tym trwałe oznakowanie), informacji o okolicznościach i miejscu znalezienia
zwierzęcia;
2) poddaje się oględzinom pod kątem ewentualnego leczenia.
4. Schronisko prowadzi kartotekę przyjętych zwierząt, obejmującą historię pobytu zwierzęcia
w Schronisku, zawierającej w szczególności:
1) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie;
2) datę przyjęcia do schroniska oraz dane osoby przekazującej zwierzę do Schroniska;
3) dane dotyczące kwarantanny;
4) dane dotyczące przeprowadzonych badań, szczepień i zabiegów weterynaryjnych;
5) datę opuszczenia Schroniska oraz dane osobowe (imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego) osoby,
której przekazano zwierzę;
6) datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny.
5. Zwierzęta przyjmowane są do Schroniska poprzez zgłoszenie telefoniczne przez uprawnionego
pracownika Urzędu Gminy Czarny Dunajec, po uprzednim zgłoszeniu mieszkańca, Policji lub organizacji
społecznej.
6. Zwierzęta nowoprzybyłe, o nieustalonej wcześniejszej historii poddawane są kwarantannie przez okres
co najmniej 14 dni.
7. Zwierzęta chore, suki z cieczką, zwierzęta po sterylizacji, kastracji i zwierzęta agresywne przetrzymuje
się w oddzielnych pomieszczeniach.
8. Zwierzęta przebywające w Schronisku poddaje się szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz
w podstawowym zakresie przeciwko chorobom zakaźnym wg zaleceń lekarza weterynarii.
V. Opieka nad kotami wolno żyjącymi
§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Czarny Dunajec realizowane jest
przez Referat Komunalny Urzędu Gminy Czarny Dunajec przy współpracy z organizacjami społecznymi,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz wolontariuszami, z którymi Gmina Czarny
Dunajec posiada zawarte stosowne umowy o wolontariat.
2. Opieka, o której mowa w §6 ust. 1 obejmuje w szczególności: dokarmianie kotów wolnożyjących
realizowane przez Referat Komunalny Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz zrejestrowanych w Urzędzie
Gminy Czarny Dunajec społecznych opiekunów (działających na zasadach wolontariatu). Zakup karmy dla
kotów dokonuje Gmina Czarny Dunajec.
VI. Odławianie zwierząt bezdomnych
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Czarny Dunajec prowadzi
podmiot prowadzący Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Psie Pole” – tj. Pan Jan Michalski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą PLAMA Jan Michalski ze stałym miejscem wykonywania działalności
gospodarczej w Racławicach, Racławice 91, 32-222 Racławice.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę się znajdowało.
3. Odłowione zwierzęta bezdomne niezwłocznie przekazuje się do Schroniska.
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4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 11.
5. Odłowione zwierzęta bezdomne, co do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, po
okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
6. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
VII. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku
§ 8. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeżeli nie znaleziono ich właściciela, są poddawane
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na
wykonanie zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie w Schronisku przez lekarza weterynarii
upoważnionego przez podmiot prowadzący Schronisko.
VIII. Działania związane z poszukiwaniem właścicieli dla zwierząt bezdomnych
§ 9. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane przez Schronisko,
poprzez:
1) wykorzystanie dostępnych elektronicznych baz danych zwierząt oznakowanych elektronicznie;
2) przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji;
3) prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska oraz na
portalach społecznościowych prowadzonych przez Schronisko;
4) organizację imprez promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych
opiekunów z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt.
2. W celu usprawnienia procesu adopcyjnego zwierząt przebywających w Schronisku, podejmuje się
następujące działania, obejmujące:
1) zamieszczanie na stronie internetowej i portalach społecznościowych aktualnych informacji dotyczących
zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz ze zdjęciami;
2) prowadzenie akcji reklamującej stronę w przeglądarkach internetowych oraz innych dostępnych miejscach;
3. Gmina Czarny Dunajec podejmuje działania propagujące właściwe obchodzenie się ze zwierzętami,
zmierzające do zmniejszenia liczby zwierząt bezdomnych oraz zwiększenia liczby adopcji poprzez:
1) współpracę z mediami;
2) za pośrednictwem portali społecznościowych, w tym o zasięgu lokalnym.
IX. Usypianie ślepych miotów
§ 10. 1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usypianie ślepych miotów odbywa się w następujący sposób:
1) po zgłoszeniu do Urzędu Gminy przez mieszkańca informacji o posiadaniu ślepego miotu, Urząd
przekazuje informację do Schroniska lub do lekarza weterynarii, który ma podpisaną umowę z Urzędem
Gminy.
2) dokonywane jest w Schronisku, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych lub u lekarza weterynarii,
z którym Gmina posada podpisaną umowę.
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje:
1) lekarz weterynarii wskazany przez podmiot prowadzący Schronisko;
2) lekarz weterynarii, z którym Gmina Czarny Dunajec posiada podpisaną umowę (tj. Andrzej Gołąb
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny „Weterynaria” Gołąb Andrzej,
ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Czarnym Dunajcu, ul. Targowa 41, 34-470
Czarny Dunajec, NIP: 7352580336, tel. 18 26 572 10).
X. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
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§ 11. 1. Gospodarstwo rolne przy ul. Polnej 12, 34-432 Łopuszna przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Czarny Dunajec.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy
Gminą Czarny Dunajec, a właścicielem gospodarstwa rolnego.
XI. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
§ 12. Gmina Czarny Dunajec posiada zawartą umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
dla zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Czarny Dunajec z lek. wet. Andrzejem
Gołębiem - tel. 18 26 572 10 (szczegółowe dane zawarte są w §10 ust. 3 pkt 2 Programu).
XII. Finansowanie programu
§ 13. 1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu określa budżet
Gminy Czarny Dunajec na rok 2020 w kwocie 100 000,00 zł. Środki określone w zdaniu poprzedzającym będą
wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.
2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań:
1) 64 990,00 zł – na działania, o których mowa w §5, §8, §9 oraz §10 Programu;
2) 20 000,00 zł – na działania, o których mowa w §12 Programu ;
3) 1010,00 zł – na działania, o których mowa w §11 Programu;
4) 9 000,00 zł – na działania, o których mowa w §7 Programu ;
5) 000,00 zł – na działania, o których mowa w §6 Programu;

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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