
 

 

UCHWAŁA NR L/280/2014 

RADY GMINY KLUCZE 

z dnia 28 marca 2014 roku 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Klucze w 2014 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594) 

i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856) po zaopiniowaniu przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy 

Klucze, Rada Gminy Klucze uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Klucze w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy Klucze 

mgr inż. Józef Kaczmarczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2014 r.

Poz. 2095



 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr L/280/2014 

Rady Gminy Klucze  

z dnia 28 marca 2014 r.  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Klucze w 2014 roku  

Rozdział 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t. j. Dz. U. 2013.856); 

2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Klucze; 

3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt w Mysłowicach ul. Sosnowiecka 

16; 

4) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta, 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; 

5) 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; 

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 Klucze w 2014 roku. 

8) gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Pana Piotra Szreniawy we 

wsi Kwaśniów Górny. 

 

§ 2. 

 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klucze oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a w szczególności 

realizacja zadań określonych w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, a także edukacja 

mieszkańców Gminy Klucze w zakresie opieki nad zwierzętami. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Klucze i zapobieganie bezdomności 

psów i kotów, 

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

6) kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt w schroniskach, 

7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie obowiązków i odpowiedzialności opiekunów 

domowych zwierząt. 

3. Realizatorami Programu są: 

1) Wójt Gminy Klucze; 
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2) Schronisko dla zwierząt; 

3) Lekarz weterynarii; 

4) Organizacje pozarządowe, dla których celem statutowym jest ochrona zwierząt i które wyrażą na 

to zgodę; 

5) Gospodarstwo rolne wskazane dla zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

 

Rozdział 2  

ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM I ZAPOBIEGANIE ICH 

BEZDOMNOŚCI 

 

§ 3. 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i zapobieganie ich bezdomności realizowane będzie 

poprzez: 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt przez Pana Rafała Żmudę prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlano – Usługowy, posiadającego decyzję Wójta 

Gminy Klucze zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami na terenie Gminy Klucz, wykonującego usługę na podstawie umowy z Gminą Klucze. 

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

ul. Sosnowiecka 16, 41-400 Mysłowice dostarczanych do schroniska przez podmiot wyłapujący 

bezdomne zwierzęta; 

3. Zapewnienie miejsca oraz odpowiednich warunków bytowych dla zwierząt gospodarskich  

w gospodarstwie rolnym wskazanym przez Wójta Gminy Klucze, oraz poprzez współprace  

z kołami łowieckimi działającymi na obszarze gminy;  

4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez: 

a) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 

należyte warunki bytowania; 

b) Wójta Gminy Klucze poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do 

schroniska, poprzez umieszczanie zdjęć wyłapanych zwierząt bezdomnych na stronie 

internetowej urzędu; 

c) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

 

§ 4. 

 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Klucze realizuje podmiot, który będzie posiadał 

pracowników przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni 

sprzęt, oraz podpisaną umowę z Gminą Klucze na wykonanie usługi. 

2. Bezdomne zwierzęta domowe będą przewożone do Schroniska, a w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt do zakładu leczniczego, wskazanego przez Gminę Klucze, 

z którym będzie mieć zawartą umowę w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami 

rannymi. Zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, o którym mowa 

w § 8 ust.1 Programu, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z rolnikiem. 

3. Transport zwierząt odbywać się będzie środkami przewozu zwierząt spełniającymi warunki,  

o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013. 

856.). 
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4. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do wskazanego gospodarstwa rolnego.  

5. Niehumanitarne traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do 

wskazanego gospodarstwa rolnego przez Wójta, co zostanie poprzedzone wzajemnym 

porozumieniem pomiędzy Gminą a rolnikiem. 

6. W chwili zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu bezdomnego zwierzęcia/zwierząt, i braku 

możliwości przekazania go do schroniska (np. z powodu braku miejsc w schronisku), 

zwierzę/zwierzęta zostanie przekazane na podstawie wydanego przez Wójta zlecenia do 

najbliższego dostępnego ośrodka sprawującego stałą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

§ 5. 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizują: 

1. Wójt Gminy Klucze poprzez zakład leczniczy z którym, będzie mieć zawartą umowę w zakresie 

opieki weterynaryjnej nad zwierzętami rannymi lub udzielanie jednorazowych zleceń 

odpowiednim służbom weterynaryjnym będącym do dyspozycji w danym momencie. 

2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta na terenie gminy Klucze, zgodnie z zapisami zawartej 

umowy z Gminą. 

3. Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku. 

 

§ 6. 

 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie przez : 

1. Wójta Gminy Klucze poprzez: 

a) Monitorowanie skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Klucze; 

b) zakup i wydawanie karmy zarządcom osiedli, którzy wyrażą chęć dokarmiania kotów wolno 

żyjących na danym osiedlu oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 

c) współpracę z lekarzem weterynarii, w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów 

wolno żyjących (wydawanie zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów tego leczenia z budżetu 

Gminy). 

 

Rozdział 3 

 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 7. 

 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,  

w szczególności psów i kotów, realizowane będzie przez: 

1) Gminę Klucze, która pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, 

w przypadku bezpośredniej adopcji bezdomnego zwierzęcia przez mieszkańców gminy Klucze. 

2) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 

przyjętych do schroniska. Zabiegi kastracji i sterylizacji będą przeprowadzane wyłącznie 

u zwierząt u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi 

na stan zdrowia i wiek; 
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3) Wójt Gminy Klucze poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji; 

4) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów 

zwierząt bezdomnych zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 

21 sierpnia 1997 r.; 

5) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi; 

 

Rozdział 4 

 

WSKAZANIE GOSPDARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA 

DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

 

 

§ 8. 

 

1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Klucze zapewnia się miejsce  

w gospodarstwie rolnym Pana Piotra Szreniawy we wsi Kwaśniów Górnym. 

2. Gospodarstwo spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając im schronienie, 

wyżywienie i opiekę. 

Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły 

swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Klucze, a w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie 

właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie 

właściciel niniejszego zwierzęcia. 

 

Rozdział 5 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

 

§ 9. 

 

1. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie obowiązków i odpowiedzialności właścicieli 

i opiekunów zwierząt realizowana będzie w zakresie:  

1) Humanitarnego traktowania zwierząt i właściwej opieki nad zwierzętami, 

2) Obowiązków i odpowiedzialności opiekunów zwierząt, 

3) Propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt oraz zachęcanie do adopcji zwierząt 

bezdomnych. 

2. Działania edukacyjne prowadzone będą poprzez: 

1) Współpracę ze szkołami i przedszkolami w zakresie organizacji akcji, prelekcji o tematyce 

związanej z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz 

standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez 

sterylizację i kastrację; 

2) Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji 

mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach; 
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Rozdział 6 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 10. 

 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Klucze w wysokości: 68 000,00 zł brutto, uchwalonym przez Radę Gminy na rok 2014 i wydatkowane 

będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z: 

1) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013.885) 

2) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) 

3) zasadami udzielania dotacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010.234.1536). 

a także na podstawie indywidualnych zleceń wystawianych zakładom leczniczym dla zwierząt i umów 

cywilnoprawnych zwieranych z rolnikami w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

w gospodarstwie rolnym. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Klucze 

mgr inż. Józef Kaczmarczyk 
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