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UCHWAŁA NR XX/134/2012
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142,poz. 1591,z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r. Nr 
106. poz. 1002,z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala ,co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Nowy Korczyn, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. 
W myśl art. 11a cytowanej ustawy, Rada Gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu został przekazany do zaopiniowania 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Busku Zdroju oraz zarządcom obwodów łowieckich, działających na 
terenie gminy Nowy Korczyn. 
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Załącznik do Uchwały Nr XX/134/2012

Rady Gminy w Nowym Korczynie

z dnia 12 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

Rozdział 1.
Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

Podstawa prawna do działań Gminy: 

- Ustawa z dn. 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001.Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) 

- Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.26.08.1998 r. w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) 

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 21.01.199 r. w sprawie szczegółowych 
warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw 
zwierząt, oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 9,poz.84) 

- Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132,poz.622) 

§ 1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nowy Korczyn polega na: 

1. objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt poprzez zapewnienie im właściwych 
warunków bytowania oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej na zasadach określonych w zawartych umowach. 

2. dokarmianiu dziko żyjących kotów na terenie ich przebywania, za zgodą i w porozumieniu z właścicielem 
lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają 

3. podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy. 

4. tworzeniu rejestru społecznych opiekunów zwierząt, deklarujących współpracę w zakresie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. 

5. zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku wypadków 
drogowych lub innych zdarzeń losowych, przez lecznicę weterynaryjną, z którą Gmina Nowy Korczyn zawarła 
umowę na świadczenie usług. 

§ 2. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn polega na: 

1. odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie 
Gminy Nowy Korczyn, na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych, Straży Gminnej i innych służb 
porządkowych 

2. poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt przebywających 
w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

3. zmniejszaniu populacji bezdomnych kotów poprzez sterylizację i kastrację psów przekazywanych do 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

4. zmniejszaniu populacji bezdomnych kotów poprzez sterylizację i kastrację kotów żyjących na wolności oraz 
kotów przekazywanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

5. dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów żyjących na wolności. 

6. edukacji mieszkańców Gminy Nowy Korczyn w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań 
człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach 
zwierząt. 

§ 3. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności oraz usypianie ślepych miotów wykonywane 
będą na następujących zasadach: 
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1. Gmina Nowy Korczyn pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów. 

2. zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą na terenie lecznicy 
weterynaryjnej, z którą Gmina Nowy Korczyn zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych. 

3. bezdomne koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez opiekunów społecznych, zarządców 
i administratorów nieruchomości, członków organizacji społecznych lub pracowników Straży Gminnej po 
wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Referat Infrastruktury 
Technicznej Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Nowym 
Korczynie. 

4. po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub 
w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

5. skierowania na zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów będą wydawane do czasu 
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

§ 4. Zwierzęta gospodarskie, 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 będą 
przekazywane do schroniska, lub do osób które wyrażą zgodę na ich przyjęcie i dalszą opiekę. 

Rozdział 2.
Postanowienia końcowe 

§ 1. Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć stosowną deklarację do Referatu 
Infrastruktury Technicznej Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy 
w Nowym Korczynie. 

§ 2. Osoba lub jednostka chcąca dokonać zabiegu sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów lub uśpienia 
ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie na taki zabieg do lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina 
Nowy Korczyn zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, wystawione przez Referat Infrastruktury 
Technicznej Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Nowym 
Korczynie. 

§ 3. 1. Środki finansowe na realizację postanowień programu zostały zabezpieczone w budżecie gminy 
w wysokości 10 tys. złotych. 

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu będzie się odbywało w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane 
z realizacją programu. 


