
UCHWAŁA NR X/94/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122 z późn. 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Korczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się ,, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn w 2020 r.’’ w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowy Korczyn. 

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Nowym Korczynie 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2019r. poz. 122), Rada Gminy 
zobowiązana jest do przyjęcia w drodze uchwały corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym został opracowany program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy 
Korczyn, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku - Zdroju oraz przez zarządców obwodów łowieckich działających na 
terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn. 
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Załącznik do uchwały nr X/94/2020 

Rady Miejskiej w Nowym Korczynie  

z dnia  23 marca 2020 roku 

  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok. 

 

Rozdział  I 

  

CEL PROGRAMU 

 

Podstawa prawna do działań Gminy: 

 Ustawa z dn. 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r,poz. 506 z późn. zm.). 

 Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019r., poz. 122 ze 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 Rozwoju Wsi z dn. 04.01.2008 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie 

organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt (Dz.U. z 2008 Nr 11, 

poz.67). 

 Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.          z 2019 

r. poz. 2010 z późń. zm.).  

 

§ 1 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki. 

2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

3. Zwiększenie liczby adopcji zwierząt bezdomnych. 

4. Edukację mieszkańców na temat humanitarnego traktowania zwierząt i obowiązków 

spoczywających na właścicielach psów i kotów. 

5. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.   

6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
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Rozdział II 

REALIZACJA ZADAŃ 

 

§ 2 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Nowy Korczyn realizują: 

1. Schronisko ,,BAROS''- Maciej Glijer ul. Berezów 76D, 26-130 Suchedniów poprzez  przyjęcie 

do Schroniska uprzednio wyłapanych bezdomnych zwierząt. 

2. Burmistrz poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt 

gospodarskich. 

3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi.  

 

§ 3 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1. Burmistrz  poprzez: 

a. Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących. 

b. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji 

pozarządowych lub przedstawiciela Urzędu, sołtysów wsi. 

c. W miejscach w których ustalono pojawienie się kotów wolno żyjących zostanie wyłożona 

dla nich karma. 

            d.  Dokarmianiem  zajmować się będą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej     

           w Nowym Korczynie w ramach obowiązków. 

2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad 

kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w prawach kotów wolno żyjących i 

zgłaszanie powyższego faktu do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie. 

 

§ 4 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Nowy Korczyn realizują: 

1. Schronisko „BAROS”- Maciej Glijer ul. Berezów 76D, 26-130 Suchedniów, na podstawie 

zawartej umowy w tym zakresie, oraz Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn w dni pracujące 

od 7:00 do 15:00 , tel.41 2345434, całodobowo 690 531 051. 

2. W sytuacjach niecierpiących zwłoki odławianie bezdomnych zwierząt zostanie wykonane 

przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym 

Korczynie tj. P. Mateusza Walaska, Marcina Saltarskiego, Dariusza Grochowskiego, pod 

kierownictwem P. Krzysztofa Mącznika. 
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3. Pracownicy o których mowa wyżej zostaną wyposażeni w odpowiedni sprzęt tj. chwytak, 

klatkę, kaganiec, smycz, rękawice ochronne, samochód służbowy. 

Odłowione bezdomne zwierzęta do momentu przewiezienia do schroniska, będą przebywać w 

przystosowanych do tego celu boksach na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Grotnikach Dużych. 

4. Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie 

odławiania zwierząt domowych, a  także odpowiedni sprzęt.  

           Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do   

           Schroniska po wcześniejszym uzgodnieniu z tym podmiotem.  

      

§ 5 

           Obligatoryjną sterylizacją albo kastrację realizują: 

1. Schronisko poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją  przeciwwskazania do wykonania tych 

zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. Ranne, bezdomne zwierzęta w zdarzeniach 

drogowych  będą przewożone do lecznicy weterynaryjnej na podstawie zawartej umowy. 

2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi 

sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i  kotów wolno żyjących z terenu Miasta    i 

Gminy Nowy Korczyn. 

3. Burmistrz poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania 

zabiegów sterylizacji i kastracji. Bezdomne zwierzęta, które zostały odłowione z terenu gminy 

Nowy Korczyn, o ile wcześniej nie zostały poddane zabiegowi kastracji albo sterylizacji 

poddane zostaną takiemu zabiegowi. Zabiegi te będą wykonywane przez lekarza weterynarii 

zgodnie z procedurą postępowania przyjętą przez schronisko. 

4. Właściciel chcący poddać zabiegowi sterylizacji lub kastracji własne zwierzę zgłasza je do 

lekarza weterynarii z którym Gmina Nowy Korczyn ma podpisaną umowę na w/w 

świadczenia oraz wypełnia oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2020 roku. 

5. Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegów przekaże wraz z rachunkiem listę osób, 

które skorzystały z dofinansowania do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn. 

6. Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po jego wykonaniu. 

7. Na warunkach określonych z lekarzem Gmina pokryje pozostałe 50% kosztów zabiegu 

lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku wraz  z listą wskazaną w ust. 5. 

Ilość zwierząt podlegających dofinansowaniu jest ograniczona. Środki na ten cel nie mogą 

przekroczyć kwoty wskazanej w § 12. 

8. O zakwalifikowaniu do zabiegu w danym roku decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

§ 6 
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            Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 

oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt  osobom zainteresowanym       i zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Burmistrz poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli m.in. umieszczanie ogłoszeń         o 

adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz na stronie 

internetowej www.nowykorczyn.pl.  

3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenia akcji adopcyjnych i promocyjnych.  

 

§ 7 

            Usypiania ślepych miotów zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 

miotów. 

2.  Burmistrz Miasta i Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

Koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych zwierząt pokrywa Gmina. 

Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie ślepe mioty gdy nie ma możliwości zapewnienia 

dla nich właścicieli. 

  

§ 8 

Zwierzęta gospodarskie z terenu Miasta i Gminy Nowy Korczyn właścicielom odebrane na mocy 

decyzji administracyjnej do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami, zostaną 

umieszczone w gospodarstwie rolnym w miejscowości Strożyska 27.  

 

§ 9 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych               z 

udziałem zwierząt realizują: 

1. Lecznica Weterynaryjna, poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii, wykonywanie 

usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia, leczeniem zwierząt, które rokują 

wyzdrowieniem lub poddaniem eutanazji gdy nie ma szans na ich wyzdrowienie zajmuje się 

lekarz weterynarii Pan Stanisław Król z siedzibą lecznicy   w Busku Zdroju ul. Bohaterów 

Warszawy 6. 

2. Burmistrz poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki 

weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym       z terenu Miasta 

i Gminy Nowy Korczyn. 
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       Rozdział  III 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

 

§ 10 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn w ramach Programu prowadzi we współpracy         z  

jednostkami organizacyjnymi, oraz organizacjami pozarządowymi działania edukacyjne m.in. w 

zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.  

   

 

Rozdział  IV 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 11 

Środki finansowe na realizację postanowień programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy 

Nowy Korczyn w wysokości 30 000 złotych.  

 

§ 12 

1. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu będzie się 

odbywało w sposób celowy i oszczędny. 

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu wydatkowane będą na usługi, 

w tym: 

-  usługi weterynaryjne, odławianie bezdomnych zwierząt, transport i zapewnienie im miejsca 

w schronisku, utylizacja zwłok zwierząt - 26 000 zł., 

- środki przeznaczone na kastrację, sterylizację zwierząt - 3000 zł., 

- zakup karmy dla zwierząt - 1000 zł. 
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Załącznik do ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Korczyn w 2020 roku” 

  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU 

WETERYNARYJNEGO W RAMACH PROGRAMU OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NOWY KORCZYN w 

2020 r. 

 
1.Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia: .................................................................... 

2.Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu ……………………… 

....................................................................................................................................... 

3.Gatunek zwierzęcia kot, pies*, maść, imię, płeć, nr identyfikacyjny 

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

4.Rodzaj wykonanego zabiegu (sterylizacja, kastracja, uśpienie ślepego miotu*) 

....................................................................................................................................... 

5.Dołączam kserokopię pokwitowania wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny 

w bieżącym roku ......................................................................................  

Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu 

sterylizacji/kastracji w kwocie...........zł słownie................................................ oraz do 

szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie poza biegowym.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych - RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu przeprowadzenia postępowania 

w sprawie dofinansowania kosztów sterylizacji/kastracji psa/kota.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie (adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Panem Robertem Sadowskim adres e mail: iod@nowykorczyn.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia RODO. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem: 

-prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi 

art. 22 Rozporządzenia RODO. 
 

 

 

.......................................................     ....................................................  

         Miejscowość data                                                 podpis właściciela zwierzęcia 
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*niepotrzebne skreślić  
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