
Projekt 
 
z dnia  4 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 2020. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 11a ust 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r.  poz. 122 z póź. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.
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GMINNY PROGRAM 
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2020 

 
 
 

ROZDZIAŁ 1 
KIERUNKI POLITYKI GMINY WOBEC PROBLEMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 
 

§ 1 

1. Rada Miasta ustala, że celem gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt jest: 
1) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, 
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zakopane, 
3) ograniczanie bezdomności zwierząt, 
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów 

prawa, 
5) edukacja mieszkańców i turystów na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 

właścicieli wobec zwierząt domowych, 
6) znakowanie zwierząt. 
 

2. Rada Miasta przyjmuje, że realizację działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt prowadzą: 
1) Burmistrz Miasta Zakopane, jako koordynator Programu, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska 
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami 

Inspekcji Weterynaryjnej, 
3) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych związanych 

z edukacją humanitarną, 
4) Policja i Straż Miejska poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt, utrzymaniu 

czystości i porządku przez właścicieli zwierząt oraz innych obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach. 
 

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) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt, 
2) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, 
3) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych. 

 
 

ROZDZIAŁ 2 
OPIEKA NAD BEZDOMNYMI KOTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIE ICH BEZDOMNOŚCI 

 
§ 2 

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

Załącznik do uchwały

Rady Miasta Zakopane

z dnia .................... 2020 r.

Załącznik Nr 1

Id: 70B0CDEA-004C-4512-9BDF-229C0262294B. ProjektStrona 1 z 5



1) opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, leczenie, odrobaczanie, szczepienie, sterylizacja 
albo kastracja, 

2) usypianie ślepych miotów, 
3) poszukiwanie właścicieli, 
4) edukacja, w tym: zajęcia z dziećmi i młodzieżą, rozprowadzanie broszur.  

2. W celu ograniczenia populacji bezdomnych kotów Gmina pokrywa koszty sterylizacji kotek, których właściciele 
zamieszkują na terenie Gminy Miasto Zakopane, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych 
osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

 
§ 3 

Opieka nad bezdomnymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności może być realizowana przez udzielenie 
organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, pomocy polegającej  
na wsparciu finansowym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 688 z póź. zm.). 
 
 

ROZDZIAŁ 3 
OPIEKA NAD BEZDOMNYMI PSAMI ORAZ ZAPOBIEGANIE ICH BEZDOMNOŚCI 

 
§ 4 

Opieka nad bezdomnymi psami oraz zapobieganie ich bezdomności realizowane będzie przez podejmowanie 
następujących działań: 
1) odławianie, 
2) przekazywanie bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt, 
3) zapewnienie właściwych warunków bytowych w schronisku dla zwierząt, 
4) sterylizację albo kastrację psów przekazanych do schroniska dla zwierząt, 
5) elektroniczne znakowanie, 
6) odnajdowanie dotychczasowych właścicieli zwierząt, 
7) promocję adopcji, 
8) edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów oraz obowiązków właścicieli psów, 
9) interwencje w sprawach niehumanitarnego traktowania psów, z kierowaniem uzasadnionych przypadków takiego 

traktowania do organów ścigania przez organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, 

10) informowanie społeczeństwa poprzez strony internetowe Urzędu Miasta Zakopane lub organizacji 
pozarządowych zajmujących się statutowo opieką nad zwierzętami, o psach przekazanych do schroniska, 
poprzez podawanie na bieżąco informacji o rejonie wyłapania oraz cechach charakterystycznych psa oraz 
publikację zdjęć. 

§ 5 

1. Odławianie psów bezdomnych prowadzone będzie w sposób okresowy w uzasadnionych przypadkach oraz  
z uwzględnieniem możliwości przyjęcia zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt przez podmiot do tego 
uprawniony. 

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

3. Transport bezdomnych psów odbywać się będzie środkami przystosowanymi do transportu zwierząt spełniającymi 
wymagania prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Przy odławianiu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi psami zapewniona będzie opieka weterynaryjna. 
5. Bezdomne psy po odłowieniu będą przewiezione i umieszczone w Schronisku dla bezdomnych zwierząt  

w Nowym Targu ul. Kokoszków 101, lub innym schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym, w przypadku 
niemożności korzystania ze schroniska w Nowym Targu, zostanie zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami, odłowionymi na terenie Gminy Miasto Zakopane. 
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6. Odłowione psy umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt będą zwracane ich właścicielom po 
udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia. 

 
§ 6 

1. Gmina Miasto Zakopane zapewni opiekę nad bezdomnymi psami, do czasu odnalezienia dotychczasowych 
właścicieli albo znalezienia nowych właścicieli dla zwierząt niczyich, czy też porzuconych w tym zamiarze przez 
właściciela, realizowaną przez zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt. 

2. Schronisko dla zwierząt, któremu zostanie powierzona opieka nad bezdomnymi psami zobowiązane będzie do:  
1) przetrzymywania psów w schronisku we właściwych warunkach bytowania zgodnych z przepisami ustawy  

o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.122), 
2) zabezpieczenia podstawowej opieki weterynaryjnej dla psów przebywających w schronisku, 
3) przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji psów przebywających w schronisku zwierząt niczyich albo 

porzuconych w tym zamiarze przez właściciela, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia przybycia do 
schroniska. 

4) wydawanie psów bezdomnych ich właścicielom oraz wydawanie do adopcji psów niczyich albo porzuconych  
w tym zamiarze przez właściciela, 

5) prowadzenie rejestru psów przyjętych oraz wydanych, 
6) stałego znakowania zwierząt. 

3. Kwestia związana ze skorzystaniem z prawa zatrzymania psa do czasu pokrycia przez właściciela owego 
zwierzęcia kosztów wyłapania, transportu, opieki, wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej tegoż zwierzęcia będzie 
rozstrzygana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z póź. zm.). 

 
§ 7 

1. Gmina Miasto Zakopane sukcesywnie wprowadza trwałe elektroniczne oznakowanie psów poprzez wszczepienie 
im pod skórę mikroczipów. 

2. Elektroniczne oznakowanie psa poprzez wszczepienie mu pod skórę elektronicznego mikroczipu dotyczy osób, 
które weszły w jego posiadanie: 
1) w okresie 6 miesięcy od urodzenia się psa, 
2) w terminie 30 dni w przypadkach innego nabycia. 

3. Trwałemu elektronicznemu oznakowaniu poprzez wszczepienie mu pod skórę elektronicznego mikroczipu 
podlegają również pozostałe psy, których posiadacz przebywa stale na terenie Gminy Miasta Zakopane, w miarę 
posiadanych przez Gminę Miasta Zakopane środków finansowych. 

4. Trwałe elektroniczne oznakowanie psa następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego 
przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. 

5. Trwałe elektroniczne oznakowanie psa następuje u wskazanych lekarzy weterynarii uprawnionych  
do wszczepiania pod skórę elektronicznych mikroczipów. 

6. Mieszkańcy miasta nie ponoszą kosztów z tytułu trwałego elektronicznego oznakowania psa. 
7. Wyrejestrowanie psa nastąpi, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o padnięciu psa. 
8. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa trwale elektronicznie oznakowanego, dotychczasowy i nowy 

posiadacz zawiadomią o tej zmianie Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni. 
 

§ 8 

Zapobieganie bezdomności psów w zakresie § 4 pkt 6 i 7 może być realizowana przez udzielenie organizacjom 
społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, pomocy polegającej na wsparciu finansowym 
w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2003r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 688 z póź.zm). 
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ROZDZIAŁ 4 
EDUKACJA 

 
§ 9 

1. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy  
Miasto Zakopane i turystów w zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących zwierzęta. 

2. Do podstawowych działań, które będzie wykonywać Gmina Miasto Zakopane w zakresie realizacji postanowień 
ust. 1 należą: 
1) wspieranie wydawania, wydawanie lub zakup i rozprowadzanie drukowanych materiałów propagujących 

właściwe warunki bytowania zwierząt oraz sposoby ochrony zwierząt, opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

2) wspieranie druku artykułów poświęconych prawom zwierząt, obowiązkom ich właścicieli oraz propagujących 
odpowiedzialne posiadanie zwierząt oraz sposoby ochrony zwierząt, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 
§ 10 

1. Poza działaniami określonymi w § 9 wprowadza się edukację dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane.  

2. Jako podstawowe formy edukacji, o której mowa w ust. 1 przewiduje się zachęcenie nauczycieli w przedszkolach  
i szkołach z terenu Gminy Miasto Zakopane do: 
1) włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym 

traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą 
ograniczania liczby zwierząt przez sterylizację i kastrację, 

2) organizowania konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Zakopane na temat 
humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami, 

3) organizowania lekcji i spotkań edukacyjnych z osobami zaangażowanymi w ochronę zwierząt, 
4) organizowania wyjazdów do schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
5) aktywowania wolontariatu na rzecz prowadzenia opieki nad bezdomnymi psami lub kotami, 
6) współpracy z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz 

tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy Miasto Zakopane w ramach działalności 
w tego typu organizacjach. 

 
 

ROZDZIAŁ 5 
POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 
§ 11 

Burmistrz Miasta Zakopane zapewni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt za pośrednictwem Fundacji Zwierzęta Podhala – Zakopane ul. Zborowskiego 3/28 
współpracującą w zakresie usług weterynaryjnych z Przychodnią Weterynaryjną Stanisław Lasak. 
 

§ 12 

Burmistrz Miasta Zakopane zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, na 
podstawie umowy zawartej przez Gminę Miasto Zakopane z właścicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia 
okoliczności wymagającej interwencji, o czym poinformuje stosowne służby, organizacje społeczne, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz mieszkańców miasta.  
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§ 13 

Dla realizacji działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina Miasto Zakopane może 
udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, pomocy w różnych 
formach, w szczególności w postaci: 
1) wsparcia finansowego, 
2) udostępnienia lokalu komunalnego na otwarte spotkania, których tematyką będą sposoby opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 
3) promocji podejmowanych działań. 
 

§ 14 

Na realizację Programu przeznaczono 177 000,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych), 
które wydatkowane będą w następujący sposób: 
 

Lp. Kwota brutto Zakres przedmiotowy Sposób wydatkowania 

1 72 000 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi, w tym 
psami przekazanymi do schroniska dla 
zwierząt 

zlecenie 

2 40 000 

opieka weterynaryjna nad psami 
bezdomnymi przebywającymi w schronisku 
dla zwierząt oraz w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 

zlecenia 

3 40 000 
opieka nad bezdomnymi kotami oraz 
zapobieganie ich bezdomności 

zlecenie 

4 10 000 trwałe elektroniczne znakowanie zwierząt zlecenie 

5 15 000 
inne działania podejmowane w miarę 
potrzeb 

zlecenia 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miasta zobowiązana jest określić roczny program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Celem Programu
jest ograniczenie na terenie miasta problemu zwierząt pozbawionych opieki. Niniejszy Program jak
w latach ubiegłych będzie podstawą do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie
zwierząt oraz współdziałania z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt i instytucjami (placówki oświatowe, Policja, Inspekcja Weterynaryjna).
Dzięki podejmowanym wspólnym działaniom będzie możliwe ograniczenie liczebności populacji
zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację oraz zapewnienie opieki zwierzętom
porzuconym. W Programie zawarto również zasady odławiania zwierząt bezdomnych oraz w celu
szybkiego identyfikowania zwierząt wprowadzono trwałe elektroniczne oznakowanie psów
poprzez wszczepienie mikroczipa. Program przewiduje też podejmowanie działań edukacyjnych na
temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt. Na terenie Zakopanego działa kilka organizacji
społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Program pozwoli na
skuteczne współdziałanie oraz umożliwi wsparcie ich działalności. Program został zaopiniowany
przez powiatowego lekarza weterynarii. Żadna z ogranizacji społecznych zajmująca się na terenie
Zakopanego opieką nad zwierzętami nie zgłosiło zastrzeżeń do Programu. Środki finansowe na
realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie miasta i nie zmieniły się w stosunku do
ubiegłego roku.
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