UCH WAŁA Nr XX/ 1 72/ 21
RADY GMINY STRY SZAWA
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Stryszawa na rok 2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 638), Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Stryszawa na rok 2021 w brzmieniu określonym poniżej.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Stryszawa na rok 2021
§ 1.1. Wprowadzenie
„Zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą - człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt).
Program ten ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich.
2. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) łatwość pozyskiwania zwierząt,
4) ucieczki zwierząt,
5) panujące mody na określone rasy zwierząt,
6) niski poziom wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności zwierząt.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:
1. urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Stryszawa, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której
Wójt Gminy Stryszawa wykonuje swoje zadania;
2. sołectwach - należy przez to rozumieć jednostki pomocnicze Gminy Stryszawa;
3. schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko w Nowym Targu, ul. Kokoszki 101, z którym Gmina
Stryszawa podpisała umowę na realizację zadań określonych w ust. 1 §5;
4. programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa na rok 2021”.
§ 3.1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Stryszawa.
2. Realizatorem programu jest Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Stryszawa.
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Rozdział II
Zadania i cel programu
§ 4. Zadania priorytetowe programu:
1. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
2. zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom;
3. zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz ewentualna sterylizacja lub
kastracja;
4. poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt;
5. odławianie bezdomnych zwierząt;
6. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt i usypianie ślepych miotów;
7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział III
Opieka nad zwierzętami
§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stryszawa realizuje:
1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ, z którym Gmina
Stryszawa podpisała umowę w zakresie:
1) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez promocję adopcji zwierząt znajdujących się
w Schronisku,
2) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt i usypiania ślepych miotów,
3) odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stryszawa,
4) niezwłocznego umieszczenia odłowionego zwierzęcia w schronisku,
5) przeprowadzenie czternastodniowej kwarantanny przed zabiegiem sterylizacji lub kastracji zwierząt
bezdomnych ze względu na bezpieczeństwo zwierząt oraz ewentualną możliwość odnalezienia się właściciela.
2. Pan Robert Mordarski, prowadzący Gabinet Weterynarii w Zawoi, 34-222 Zawoja 2492, z którym Gmina
Stryszawa zawarła umowę w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
3. Właścicielka gospodarstwa rolnego położonego w Kurowie, 34-233 Kurów 107A, z którą Gmina Stryszawa
zawarła umowę celem zapewnienia opieki nad zwierzętami gospodarskimi.
4. P.P.H.U. MARKOL, ul. Przepiórek 3, 43-340 Kozy, z którym Gmina Stryszawa zawarła umowę na bezpieczne
wyłapywanie bezpańskich psów.
5. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie sprawowania opieki nad kotami wolno
żyjącymi, w tym ich dokarmianie. Liczba wolno żyjących kotów będzie monitorowana dwa razy do roku,
(wiosną oraz przed sezonem zimowym), wówczas zostaną też określone potrzeby w zakresie ich dokarmiania
oraz opieki weterynaryjnej, (w tym ewentualnie sterylizacji oraz kastracji), które będą zaspakajane na koszt
Gminy Stryszawa.
6. Podmioty świadczące na rzecz Gminy Stryszawa usługi w zakresie transportu zwierząt muszą posiadać
i przedstawiać uprawnienia do prowadzenia działalności w tym zakresie.
Rozdział IV
Edukacja mieszkańców
§ 6. Urząd Gminy Stryszawa w ramach realizacji programu, we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
prowadzi działania edukacyjne, m. in. w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, a także adopcji zwierząt.
Do podstawowych działań, które będzie wykonywać Gmina w zakresie realizacji postanowień należą
w szczególności:
1. wydawanie ulotek i plakatów propagujących odpowiednie warunki utrzymywania zwierząt;
2. pomoc w poszukiwaniu właścicieli zgubionych zwierząt;
3. pomoc w adopcji bezpańskich zwierząt;
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4. wspieranie druku w lokalnej prasie artykułów poświęconych prawom zwierząt i obowiązkom ich właścicieli.
Rozdział V
Obowiązki właścicieli psów i kotów
§ 7.1. Każdy kto posiada psa lub kota zobowiązany jest do utrzymania tego zwierzęcia zgodnie z zapisami art. 9
ustawy.
2. Każdy kto posiada psa lub kota i rezygnuje z faktu dalszego jego utrzymania musi dążyć do tego, aby w nowym
miejscu zwierzę było należycie traktowane.
3. Zabronione jest pozostawianie psa lub kota bez zapewnienia mu opieki, jego porzucenie lub narażenie na
niehumanitarne traktowanie.
§ 8. Osoby prowadzące hodowle lub utrzymujące psy rasy uznawanych za rasy agresywne zobowiązane są
utrzymywać je w warunkach i w sposób nie zagrażający ludziom i zwierzętom.
§

9.1. Osoba posiadająca psa lub kota jest zobowiązana dbać o należyty jego stan zdrowia,
a zwłaszcza szczepić zwierzę przeciwko chorobom zwalczanym obowiązkowo.
2. Właściciel albo osoba, u której przebywa pies zobowiązany jest do posiadania aktualnego potwierdzenia
szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Rozdział VI
Finansowanie Programu
§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Stryszawa w wysokości 70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem w szczególności
na dokarmianie bezpańskich zwierząt, utrzymywanie zwierząt gospodarskich odebranych czasowo właścicielom,
opłacenie usług schroniska, lekarza weterynarii oraz wyłapywanie bezpańskich psów i kotów.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wajdzik

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 15481A3D-2CAD-4C64-BBC9-F5C642A0D853. Podpisany

Strona 3

