UCHWAŁA NR VI/63/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.11 ust. 1 w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 122), 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 2019, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. 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 do uchwały Nr VI/63/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 25 marca 2019 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYM ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych przebywających
w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec.
§ 2. 1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Czarny Dunajec.
2. Do zadań priorytetowych Programu należy:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
2) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów;
3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt, w szczególności psów i kotów;
4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt;
6) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czarny Dunajec;
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
3) organizacji społecznej – należy przez to rozumieć organizację społeczną, której statutowym celem jest
ochrona zwierząt.
§ 4. 1. Wykonawcami programu są:
1) Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarny Dunajec;
2) Pani Celina Pawluśkiewicz prowadząca schronisko dla bezdomnych zwierząt (Schronisko dla bezdomnych
zwierząt Celina Pawluśkiewicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 101);
3) Pan Jacek Stopka-Studencki prowadzący przychodnię weterynaryjną (Przychodnia Weterynaryjna Jacek
Stopka-Studencki, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Kmietowicza 38);
4) Pani Bożena Ścirka prowadząca przychodnię weterynaryjną (Przychodnia Weterynaryjna Bożena Ścirka,
34-400 Nowy Targ ul. Kolejowa 149);
5) Pan Stanisław Buła prowadzący gospodarstwo rolne (Stanisław Buła „Gospodarstwo Jeździeckie”,
34-432 Łopuszna, ul. Polna 12).
2. Współpraca z Wykonawcami określonymi w ust. 1 pkt 2-5 nastąpi na podstawie umów zawartych
pomiędzy tymi podmiotami a Gminą.
-2Rozdział 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
§ 5. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez:
1) wyłapywanie zwierząt bezdomnych, chorych, niebezpiecznych lub zaliczanych na podstawie odrębnych
przepisów do ras uznawanych za agresywne, a także stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi innych
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zwierząt (zadanie realizowane przez: Przychodnię Weterynaryjną Pana Jacka Stopki – Studenckiego, 34470 Czarny Dunajec ul. Kmietowicza 38). Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez:
a) stałe wyłapywanie zwierząt bezdomnych, chorych, niebezpiecznych lub zaliczanych na podstawie
odrębnych przepisów do ras uznawanych za agresywne, a także stwarzających poważne zagrożenie dla
ludzi i innych zwierząt;
b) wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przez osoby przeszkolone w zakresie obchodzenia się ze
zwierzętami tak aby te działania nie stwarzały niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia odławianych
zwierząt.
2) zabezpieczenie miejsca w schronisku dla odłowionych zwierząt, zapewnienie wyżywienia i opieki
weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. (zadanie realizowane przez:
Schronisko dla bezdomnych zwierzą w Nowym Targu, ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ);
3) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich (zadanie realizowane przez Gospodarstwo Rolne Pana
Stanisława Buły w Łopusznej, ul. Polna 12, 34-432 Łopuszna);
4) interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt zgłaszać można bezpośrednio lub telefonicznie w Urzędzie
Gminy w Czarnym Dunajcu
5) sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi realizuje gmina poprzez współpracę ze Społecznym
Opiekunem Zwierząt. Osoba pełniąca funkcję Społecznego Opiekuna Zwierząt zobowiązana jest złożyć
w gminie deklarację o chęci pełnienia tej funkcji. Opieka nad wolnożyjącymi kotami obejmuje
w szczególności:
a) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
b) zapewnienie dokarmiania kotów szczególnie w okresie zimowym poprzez zakup karmy i wydawanie jej
Społecznym Opiekunom kotów wolnożyjących,
c) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom.
Rozdział 3.
Zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 6. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane jest poprzez:
1) sterylizację i kastrację zwierząt doprowadzonych do schroniska dla zwierząt;
2) usypianie ślepych miotów (zadanie realizowane przez: Przychodnię Weterynaryjną Pana Jacka Stopki –
Studenckiego, ul. Kmietowicza 38, 34-470 Czarny Dunajec)
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
4) współpracę z organizacjami społecznymi.
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi schronisko dla zwierząt oraz Gmina Czarny
Dunajec, w szczególności poprzez umieszczanie informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji na
stronie internetowej gminy.
-3Rozdział 4.
Edukacja
§ 7. 1. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących zwierzęta, między innymi
poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy.
2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Czarny Dunajec będzie promowany na stronie internetowej gminy.
3. Założenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Czarny Dunajec mogą być również realizowane we współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
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Rozdział 5.
Finansowanie programu.
§ 8. 1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z programu określa budżet
Gminy Czarny Dunajec w kwocie 90.000 zł. Kwota ta została podzielona w następujący sposób;
1) utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt – 55.000 zł
2) Przychodnia Weterynaryjna – Czarny Dunajec – 15.000 zł
3) Przychodnia Weterynaryjna – Nowy Targ – 6.000 zł
4) ochrona zwierząt – 14.000 zł.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą zgodnie z:
1) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
3) zasadami udzielania dotacji, określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel

Id: BA1902EF-6E10-4F50-8098-F8B3CC8B22E5. Podpisany

Strona 3

