
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/285/2014 

RADY GMINY KSIĄŻ WIELKI 

z dnia 23 kwietnia 2014 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w roku 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013 r.poz.594 ze zmianami wynikającymi z Dz.U. z 2013 r. poz.645) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.856)Rada Gminy w Książu 

Wielkim uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Książ Wielki w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książ Wielki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Henryk Huma 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 czerwca 2014 r.

Poz. 3225



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXIII/285/2014 

Rady Gminy Książ Wielki 

z dnia 23 kwietnia 2014 r 

PROGRAM 

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA ROK 2014. 

„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 roku o ochronie zwierząt 
(tekst jednolity. Dz.U. z 2013 r. poz. 856). 

 

§ 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 terenie Gminy Książ Wielki 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Książ Wielki; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z którym będzie podpisana 

umowa 

3) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

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

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

4) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze 

jego towarzysza; 

5) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

6) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2014 roku. 

§ 3. 

Wykonawcy programu 

Działania związane z realizacją programu prowadzi Gmina Książ Wielki przy pomocy: 

1) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

2) podmiotu, prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt lub firmy odławiającej w Olkuszu, które 

mają podpisaną stosowną umowę ze Schroniskiem, 

3) Policji w Miechowie – Posterunek Policji w Książu Wielkim. 
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§ 4. 

Cel i zadania Programu 

1. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy; 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

2. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację następujących 

zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

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. 

§ 5. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez firmę odławiającą z Olkusza, która utrzymuje 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczyty ul. Wieluńska 108 i ma podpisaną umowę, przez co zapewnia 

nie tylko ochronę ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt; 

2. Bezdomne zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie udało się odnaleźć ich właściciela lub nie oddano 

ich w adopcje. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin Schroniska. 

§ 6. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane 

jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt; 

2. Opieka ta obejmuje w szczególności: 

1) dokarmianie poza Schroniskiem, w okresie jesienno-zimowym we współdziałaniu z organizacjami 

społecznymi, prowadzącymi akcję dokarmiania wolno żyjących kotów, karmą zakupioną przez Gminę; 

2) finansowanie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów; 

3) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom. 
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§ 7. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Książ Wielki prowadzić będzie 

firma odławiająca z Olkusza na umowę lub na zlecenie 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Książ Wielki może być także 

prowadzone przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

3. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
zwierzę dotąd pozostawało: 

4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę RSP w Rzędowicach 

5. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela mogą zostać 
zakwalifikowane do adopcji; 

6. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

§ 8. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, z wyjątkiem zwierząt, 
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, są 
poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji; 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii . 

§ 9. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Działania w zakresie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez umieszczanie ogłoszeń 
na tablicach ogłoszeniowych w gminie, w poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej 

i indywidualnej rozmowie z mieszkańcami Gminy oraz przez współpracę firmy odławiającej z innymi 

gminami. 

§ 10. 

Usypianie ślepych miotów 

1. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt; 

2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w Schronisku, w pomieszczeniach wyznaczonych na ten cel; 

3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Lecznicy Schroniska bądź 
miejscowy lekarz weterynarii (na zlecenie). 

§ 11. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Rzędowicach (gospodarstwo rolne) - przyjmie 

i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy; 
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2. Sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określi poprzedzone porozumienie zawarte 

pomiędzy Gminą a RSP Rzędowice (gospodarstwo rolne). 

§ 12. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, które mają 
miejsce na terenie Gminy i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane jest poprzez zlecenie 

miejscowemu lekarzowi weterynarii doraźnej opieki, przez firmę odławiającą, która dostarcza zwierzę do 

Schroniska a tam własne służby weterynaryjne Schroniska i lecznice weterynaryjne, z którymi Schronisko 

współpracuje oraz Zarządca Drogi Krajowej i Dróg Powiatowych. 

§ 13. 

Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt 

1. Przygotowanie i rozpropagowanie apelu do zarządców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

o przystosowanie obiektów tak, aby koty wolno żyjące znalazły schronienie przed zimnem i mrozem; 

2. Działania propagujące właściwe obchodzenie się ze zwierzętami, zmierzające do zmniejszenia liczby 

bezdomnych zwierząt oraz zwiększenia liczby ich adopcji poprzez: 

współprace z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Miechowie, placówkami oświatowymi, współprace 

z kołami łowieckimi i z przedstawicielami organizacji pozarządowym, których statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt ,wymiana informacji, doświadczeń, diagnozy problemów i potrzeb, wypracowywaniu 

nowych rozwiązań związanych z tematyką zwierząt bezdomnych, działania edukacyjne m. innymi. 

w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarne traktowanie, 

propagowanie sterylizacji i kastracji, a także adopcje zwierząt bezdomnych 

§ 14. 

Finansowanie programu 

1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone 

będą w budżecie Gminy Książ Wielki w wysokości określonej przez Radę Gminy. 

2) Środki finansowe wydatkowane będą również w oparciu o Zarządzenie nr.48/08 Wójta Gminy Książ 
Wielki z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Gminy o wartości nie przekraczającej 14 000 euro (z póź.zm). 

3) Środki finansowe zabezpieczające realizację programu są wyszczególnione w tabeli stanowiącej załącznik 

do programu. 

Załącznik 

do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Książ Wielki w 2014 roku. 

Wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na 

realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2014 roku. 
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L.p. 
 Jednostka 
realizująca 

 Środki 
finansowe (zł) 

 Zadania 

 1.  Gmina  19 900,00 zł  Odławianie (wyłapywanie) bezdomnych 

 zwierząt przez firmę odławiającą, zapewnianie opieki bezdomnym 

psom poprzez przekazanie ich do Schroniska (z którym firma 

odławiająca ma podpisaną umowę) 

 Gotowość firmy odławiającej i miejscowych lek. wet. w tym: 

 - usypianie ślepych miotów przez 

 lekarza weterynarii 

 - sterylizacja i kastracja zwierząt 
 - zapewnienie całodobowej opieki 

 weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

 drogowych z udziałem zwierząt, 
 

 2.  Gmina  100,00 zł  Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich 

dokarmianie, 
 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Henryk Huma 
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