
  

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/192/21 Rady Gminy Kościeisko- 

 
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KOŚCIELISKO 
 NA 2021 ROK 

 

ROZDZIAŁ 1 

CELE I POLITYKA GMINY WOBEC PROBLEMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

§ 1 

1. Rada Gminy Kościelisko ustala, że celami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelisko są: 

1) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 

3) ograniczanie bezdomności zwierząt, 

4) ograniczanie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów, 

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez egzekwowanie przepisów prawa 
w zakresie obowiązków nałożonych przepisami na właścicieli zwierząt domowych.  

6) edukacja mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych i gospodarskich. 

2. Rada Gminy Kościelisko przyjmuje, że realizację działań dotyczących opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt prowadzą: 

1) Wójt Gminy Kościelisko w zakresie organizacji i poprzez działania administracyjne na 
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
638 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz obwiązującego regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko (Uchwała Nr XXXII/239/17 Rady Gminy 
Kościelisko z dnia 28 listopada 2017r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 14 
grudnia 2017 r. poz. 8824) zmieniona Uchwałą NR XX/170/20 Rady Gminy Kościelisko z  
dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. 
poz. 8498), 

2) Straż Gminna w Kościelisku poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.), ustawy  
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1439 z ze zm.), obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Kościelisko (Uchwała Nr XXXII/239/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 li-
stopada 2017r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. poz. 
8824) zmieniona Uchwałą NR XX/170/20 Rady Gminy Kościelisko z  dnia 17 grudnia 2020 
r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. poz. 8498), 

we współpracy z: 

1) policją,  



2 

 

2) organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwie-
rząt, 

3) inspekcją weterynaryjną, 

4) placówkami oświatowymi. 

3. Strategicznym celem współpracy dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów tej 
problematyki, a w szczególności: 

1) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, 

2) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych: psów i kotów, 

3) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 
zwierząt. 

 

ROZDZIAŁ 2 

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI KOTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIE ICH BEZDOMNOŚCI 

§ 2 

Opieka nad bezdomnymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności realizowane będą 
przez podejmowanie następujących działań: 

1) dokarmianie, leczenie, odrobaczanie, szczepienie, sterylizacja albo kastracja, 

2) usypianie ślepych miotów, 

3) poszukiwanie właścicieli i adopcję, 

4) edukację i informację. 

§ 3 

Dokarmianie kotów wolnożyjących będzie odbywało się po zgłoszeniu takiej potrzeby przez 
mieszkańców lub inspektorów towarzystw opieki nad zwierzętami. Gmina będzie przekazywa-
ła karmę przeznaczoną dla kotów wolnożyjących. 

§ 4 

1. Sterylizacja albo kastracja, a także usypianie ślepych miotów kotów wolnożyjących na 
terenie Gminy Kościelisko prowadzona będzie we współpracy z towarzystwami opieki nad 
zwierzętami, a zabiegi te prowadzić będą lekarze weterynarii posiadający stosowne 
uprawnienia. O konieczności podjęcia ww. działań należy powiadomić osobiście lub tele-
fonicznie urząd gminy, straż gminną lub towarzystwo opieki nad zwierzętami. 

2. Po przeprowadzonym zabiegu sterylizacji lub kastracji koty wolnożyjące wrócą do swoich 
naturalnych środowisk.  

§ 5 

Opieka nad bezdomnymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności może być realizowana 
przez udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym, których statutowym celem działania 
jest ochrona zwierząt, polegającej na wsparciu finansowym w myśl przepisów ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057 ze zm.) 
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ROZDZIAŁ 3 

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI PSAMI ORAZ ZAPOBIEGANIE ICH BEZDOMNOŚCI 

§ 6 

Opieka nad bezdomnymi psami oraz zapobieganie ich bezdomności realizowane będą 
przez podejmowanie następujących działań: 

1) odławianie zwierząt bezdomnych, błąkających się na terenie gminy, po otrzymaniu zgło-
szenia telefonicznego od mieszkańca, funkcjonariuszy policji lub organizacji pozarządo-
wych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przy ich współpracy, 

2) utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, 

3) sterylizację albo kastrację psów przebywających w schronisku dla zwierząt, 

4) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli psów, 

5) promocję adopcji poprzez pomoc w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych 
psów z terenu gminy przebywających w schronisku, 

6) edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania psów oraz obowiąz-
ków właścicieli psów, w tym informowanie o konieczności humanitarnego ograniczania 
rozrodu, 

7) kontrole utrzymywania psów i interwencje w sprawach traktowania psów w sposób nie-
zgodny z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, z kierowaniem uzasadnionych przypad-
ków takiego traktowania do organów ścigania. 

§ 7 

1. Odławianie, transport i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku będzie realizowane 
zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierp-
nia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. 
Nr 116 poz. 753), przez pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu,  
w ramach podpisanej umowy dotyczącej przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroni-
ska. 

2. Przy odławianiu psów bezdomnych używane będą urządzenia i środki, które nie będą 
stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

§ 8 

Schronisko dla zwierząt zobowiązane jest do:  

1) przetrzymywania psów w schronisku we właściwych warunkach bytowania zgodnych  
z przepisami ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 
ze zm.), 

2) sterylizacji albo kastracji, 

3) zabezpieczenia podstawowej opieki weterynaryjnej, 

4) oddawania psów właścicielom, 

5) informowania na stronach internetowych o możliwości adopcji psów,  

6) wydawania do adopcji, 

7) prowadzenia rejestru psów przyjętych do schroniska oraz z niego wydanych. 
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§ 9 

Zapobieganie bezdomności psów w zakresie edukacji może być realizowane przez udzielenie 
organizacjom pozarządowym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
pomocy, w tym polegającej na wsparciu finansowym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1057 
ze zm.). 

 

ROZDZIAŁ 4 

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI GOSPODARSKIMI 

§ 10 

1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi realizowana będzie poprzez zapew-
nienie ich utrzymania w miejscu tymczasowego przebywania. 

2. Zwierzęta gospodarskie przetrzymywane w nieodpowiednich warunkach lub złym stanie 
zdrowotnym, będą odbierane i przekazywane do gospodarstwa rolnego, w którym będą 
utrzymywane do momentu zdecydowania o ich dalszym losie przez wójta lub sąd.  

 

ROZDZIAŁ 5 

EDUKACJA 

§ 11 

1. Celem edukacji jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie zasad 
humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymują-
cych zwierzęta, a także zapobiegania niekontrolowanego rozrodu psów i kotów poprzez 
np.: 

1) informowanie o ww. zagadnieniach za pomocą różnych środków przekazu,  

2) działania wydawnicze i ich wspieranie,  

3) pomoc przy organizowaniu i podejmowaniu działań edukacyjnych organizacjom poza-
rządowym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

4) uwzględnianie tej tematyki w wybranych konkursach organizowanych przez gminę. 

2. Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych na terenie gminy będzie realizowane poprzez 
umieszczanie informacji o zwierzętach wyłapanych na tablicach ogłoszeń urzędu gminy 
oraz na stronie internetowej. 

§ 12 

Poza działaniami określonymi w § 11 wprowadza się edukację dzieci i młodzieży uczęszcza-
jącej do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę poprzez: 

1) włączenie do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody zagadnień 
związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i gospodarskich oraz stan-
dardami opieki nad zwierzętami, 

2) organizowanie konkursów i spotkań, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, któ-
rych statutowym celem jest ochrona zwierząt. 
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ROZDZIAŁ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

1. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmowane są przez: 

• Straż Gminną w Kościelisku, ul. Strzelców Podhalańskich 44, pod numerami tel. 18 20 220 
55, 18 20 220 54, 668 300 518, 606 397 928; 

• Urząd Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pod numerami tel. 18 20 220 38, 
18 20 220 41 lub 18 20 79 100 

• Komendę Powiatową Policji w Zakopanem numer tel. 112 lub 997 

2. Bezdomne psy po odłowieniu zostaną przewiezione i umieszczone w Schronisku dla Bez-
domnych Zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101. Zwierzęta będą odławiane w ra-
mach umowy ze schroniskiem. 

§ 14 

Wójt Gminy zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogo-
wych z udziałem zwierząt, w ramach umowy z Fundacją Zwierzęta Podhala – opiekę wetery-
naryjną świadczy Przychodnia Weterynaryjna w Białym Dunajcu ul. Gen. Galicy 72 a prowa-
dzona przez Stanisława Lasaka.  

§ 15 

Wójt Gminy zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rol-
nym w Zakopanem, ul. Gładkie 14. 

ROZDZIAŁ 7 
FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMU 

§ 16 

1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Kościelisko. Na działania związa-
ne z ochroną zwierząt w budżecie na rok 2021 przeznaczono kwotę 30 000 zł.  

2. Na realizację programu przewiduje się wydatkowanie maksymalnie do kwoty 30 000 zł,  
w tym: 

1) opieka nad bezdomnymi zwierzętami przekazanymi do schroniska (w ramach zawartej 
umowy) - 15 000zł; 

2) opieka weterynaryjna nad psami przekazanymi do schroniska (w ramach umowy za-
wartej ze schroniskiem) – 1 000 zł; 

3) opieka nad bezdomnymi zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych  
(w ramach zawartej umowy) – 12 000 zł, w tym stała gotowość do  świadczenia usługi – 
i zabiegi weterynaryjne;  

4) inne zadania, w tym kastracja albo sterylizacja  (w ramach doraźnych zleceń) – 2 000 zł.  

3. Dopuszcza się przesunięcia kwot przypadających na poszczególne zadania wymienione 
w ust. 2 pkt 1- 4 w ramach posiadanych środków na realizację programu. 


