
 

 

UCHWAŁA NR III/23/2015 
RADY GMINY GRĘBOSZÓW 

z dnia 30 marca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2015 r. 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  
(t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 856) Rada Gminy Gręboszów uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Gręboszów w 2015 r.” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

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

Małopolskiego.   

  

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów 

 

 

Franciszek Dymon 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 kwietnia 2015 r.

Poz. 2075



Załącznik do Uchwały Nr III/23/2015 

Rady Gminy Gręboszów 

z dnia 30 marca 2015 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMIORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GRĘBOSZÓW W 2015 R. 

§ 1. Wprowadzenie 

Podstawa prawną podjęcia przez Radę Gminy Gręboszów uchwały w sprawie „Programu opieki nada 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gręboszów w 2015r.” 

zwanego dalej programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856). 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określanych w Programie dotyczy 

psów i kotów, ponieważ bezdomność tych zwierząt jest największa w całym kraju, również przypadki 

bezdomności tych zwierząt coraz częściej pojawiają się na terenie gminy Gręboszów. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1. Niekontrolowane rozmnażanie; 

2. Porzucanie zwierząt przez właścicieli; 

3. Ucieczki zwierząt; 

4. Łatwość pozyskiwania zwierząt; 

5. Panujące mody na dane rasy zwierząt; 

6. Brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

Ilekroć mowa w niniejszej uchwale o: 

1. „Schronisku” – rozumie się przez to Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. 

Berberysowa 34, 25-224 Kielce, NIP 657-278-16-68, REGON 260423897 prowadzącym schronisko dla 

bezdomnych zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89, z którym Wójt Gminy Gręboszów podpisał umowę 
w sprawie wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 roku; 

2. „Zwierząt domowych” – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub w innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza, tj. psy i koty; 

3. „Zwierząt bezdomnych” – rozumie się przez to zwierzęta domowe, 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. „Humanitarnym traktowaniu zwierząt” – rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby 

zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i właściwe warunki bytowania. 

Koordynatorem działań związanych z realizacją Programu jest Wójt Gminy Gręboszów, za pośrednictwem 

Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia Urzędu Gminy Gręboszów. 

§ 3. Cele zadania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Gręboszów. 

1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy; 

2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3. Prowadzenie mechanizmów zachęcających właścicieli zwierząt do wykonywania zabiegów sterylizacji 

i kastracji psów i kotów; 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy; 
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5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy; 

6. Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli 

zwierząt domowych; 

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

8. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 

właścicieli wobec zwierząt. 

§ 4. Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 

1. Wójt Gminy Gręboszów za pośrednictwem Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Mienia Urzędu Gminy Gręboszów; 

2. Policja; 

3. Podmioty z którymi Wójt Gminy Gręboszów podpisze umowę na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom; 

4. Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 

§ 5. Cele Programu określone w §3 , będą realizowane przez: 

1. Zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom 

zebranym z terenu Gminy przez schronisko. 

2. Udzielania dofinansowania właścicielom psów i kotów z terenu Gminy na zabiegi sterylizacji samic 

i kastracji samców do wysokości 50% wartości wykonanej usługi wykazanej na fakturze. 

3. Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli 

zwierząt domowych. 

4. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i humanitarnego 

ich traktowania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt 
i poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt. 

5. Poszukiwanie właścicieli zwierząt, które realizowane będzie poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na stronach internetowych organizacji 

społecznych, których celem działania jest ochrona zwierząt, informacji w formie ogłoszeń ze zdjęciami. 

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy i wskazanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

1. Schroniska realizują określone zadanie w §5 ust. 1 po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy 

Gręboszów. 

2. Usypianie ślepych miotów w schronisku dokonywane będzie zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy 

o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 856). 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia 

i życia oraz nie zadający im cierpienia przez podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność gospodarczą w tym zakresie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672). 

4. Odławiane zwierzęta przed przekazaniem do schroniska przetrzymywane będą w miejscu wskazanym 

przez organ gminy. 

6. Właściwa opieka i warunki bytowania dla zwierząt gospodarskich zapewnione zostały przez podpisanie 

stosownej umowy z Panem Jerzym Kosiniakiem, właścicielem gospodarstwa rolnego położonego na terenie 

gminy Gręboszów w miejscowości Bieniaszowice. 

7. Gmina w ramach zawartej umowy z panem Czesławem Dembińskim lekarzem Gabinetu Weterynaryjnego 

położonego w Woli Żelichowskiej 132, 33-260 Gręboszów zapewni: 

a) całodobową opiekę weterynaryjną w wypadkach drogowych z udziałem zwierząt, po udzieleniu pomocy 

poszkodowanemu zwierzęciu bezdomnemu oraz wolno żyjącemu (dzikiemu) przez lekarza weterynarii, 

zostanie ono przetransportowane do schroniska. 
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b) usypianie ślepych miotów oraz przeprowadzanie eutanazji zwierząt na życzenie właściciela przy pełnej 

odpłatności przez zamawiającego usługę, 

c) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji na warunkach określonych w §9 niniejszego programu. 

8. Zgłoszenie odnośnie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, 

udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, 

których właścicieli nie ustalono, przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach należy kierować do 

Urzędu Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia. 

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie: 

1. Podejmowanie interwencji przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia 

wspólnie z organizacjami pozarządowymi w sprawie kotów wolno żyjących (jeżeli wystąpi taka okoliczność). 

2. Wyszukiwanie społecznych opiekunów (karmicieli) kotów wolno żyjących, poprzez: 

- rozmowy z mieszkańcami Gminy, 

- ogłoszenia na stronie internetowej gminy Gręboszów. 

3. Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących. 

§ 8. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gręboszów realizują: 

1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych 

do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, 

z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 

2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji 

i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów żyjących na wolności. 

§ 9. Udzielanie dofinansowania właścicielom psów i kotów z terenu Gminy na zabiegi sterylizacji samic 
i kastracji samców: 

1. Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic 

i kastracji samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie; 

2. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom zamieszkującym na terenie 

gminy Gręboszów, które poddały psa szczepieniu przeciwko wściekliźnie; 

3. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji kotów przysługuje osobom zamieszkującym na terenie 

gminy Gręboszów; 

4. W corocznym budżecie Gminy, będą uchwalane środki finansowe na realizację zadań związanych 

z przeciwdziałaniem bezdomności i niekontrolowanym rozrodem zwierząt oraz z zakresu edukacji ekologicznej 

w sferze humanitarnego traktowania zwierząt; 

5. Upoważnia się Wójta Gminy Gręboszów do zaplanowania środków finansowych związanych z realizacją 
niniejszego Programu; 

6. Finansowanie przez Gminę zadań realizowanych w ramach niniejszej uchwały limitowane będzie 

wielkością środków przyznanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Gręboszów. 

§ 10. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt: 

1. Zachęcanie szkół i przedszkoli z terenu gminy Gręboszów do wdrażania w programie nauczania 

z dziedziny ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz 

standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczebności. 

2. Projekt programu zostaje przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, 

organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom 

obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Gręboszów. 

§ 10. Źródło finansowania Programu 
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Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Gręboszów na rok 2015 w kwocie 5.500,00 zł. 

  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów 

 

 

Franciszek Dymon 
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