
Projekt 

UCHWAŁA Nr …../…./2020 

RADY GMINY POLANKA WIELKA 

z dnia ……………..r. 

 

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2020 r.” 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn.zm.) po uzyskaniu 

opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu, Koła Łowieckiego „Sokół” w Oświęcimiu, 

Koła Łowieckiego „Czajka” w Krakowie 

Rada Gminy Polanka Wielka: 

§ 1. Określa Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Polanka Wielka w 2020 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka. 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Daniel Gałgan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt                   Załącznik Nr … do Uchwały Nr …/…/2020 

   Rady Gminy Polanka Wielka 

   z dnia ………….r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Polanka Wielka w 2020 r. 

Wprowadzenie 

 Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn.zm.). 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych 

zwierząt w porównaniu do ilości ogólnie bezdomnych zwierząt jest największa w gminie. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Gabinecie Weterynaryjnym – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet 

„ZASOLE” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Garbarskiej 10, 32-600 Oświęcim, 

reprezentowany przez lekarza weterynarii Pana Jarosława Kołodziejczyka prowadzącego 

działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Polanka 

Wielka zgodnie z decyzją Wójta Gminy Polanka Wielka, znak: OŚ.6140.4.2014.MS  

z dnia 17.04.2014 r.; 

2. Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku przy 

ul. Jaworznickiej 67, prowadzone przez Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet „ZASOLE” 

reprezentowany przez lekarza weterynarii Jarosława Kołodziejczyka; 

3. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka; 

4. Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 

(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

5. Ustawie o ochronie zwierząt – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122); 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Polanka Wielka. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie Gminy – Wójt Gminy Polanka Wielka; 

2) Gabinet Weterynaryjny; 

3) Schronisko; 



 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 3.  1. Celem wprowadzenia Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Polanka Wielka oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Realizacja Programu polegać będzie na: 

1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom domowym opieki i miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiece nad wolno żyjącymi kotami wraz z ich dokarmianiem; 

3) odławianiu bezdomnych zwierząt i umieszczaniu ich w schronisku; 

4) zmniejszeniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich obligatoryjną sterylizację i kastrację; 

5) prowadzeniu działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt; 

6) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów; 

7) umieszczaniu zwierząt gospodarskich – odebranych właścicielowi na podstawie decyzji, 

o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub w wyniku 

innych zdarzeń losowych - w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Polanka 

Wielka; 

8) zorganizowaniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku kolizji drogowych i innych 

zdarzeń losowych z udziałem zwierząt. 

 

Rozdział 3. 

Realizacja zadań 

§ 4. Zapewnienie miejsca w schronisku realizowane będzie poprzez przyjmowanie bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy Polanka Wielka do Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Chełmku przy ul. 

Jaworznickiej 67, na podstawie zawartej umowy nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. pomiędzy Gminą 

Polanka Wielka, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka reprezentowaną przez Wójta Gminy Polanka 

Wielka, a lek. wet. Jarosławem Kołodziejczykiem, prowadzącym Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet 

„ZASOLE”. 

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmować będzie: 

1) bieżące monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Polanka 

Wielka; 

2) podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozrodczości kotów wolno żyjących, 

polegających na ich okresowej sterylizacji/kastracji lub w uzasadnionych przypadkach 

usypianiu ślepych miotów; 

3) zakup karmy celem dokarmiania kotów wolno żyjących oraz jej okresowe wysypywanie 

w miejscach o których mowa w pkt. 1 przez pracowników Urzędu Gminy Polanka Wielka. 

§ 6. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Polanka Wielka prowadzone będzie 

w sposób stały – w przypadku pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, 

w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, po wcześniejszym ustaleniu 

miejsca przebywania zwierzęcia. 

2. Odławianiem zwierząt z terenu Gminy Polanka Wielka zajmować się będzie Gabinet Weterynaryjny, 

na podstawie decyzji znak: OŚ.6140.4.2014.MS z dnia 17.04.2014 r. 

3. Odłowione zwierzęta zostaną przewiezione do Schroniska, zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 

02.01.2020 r. 

§ 7. Obligatoryjne zabiegi sterylizacji i kastracji realizuje Gabinet Weterynaryjny. 

§ 8. 1. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizują: 

1) Gabinet Weterynaryjny -  poprzez umieszczanie zdjęcia i informacji na temat każdego 

przyjętego, znalezionego zwierzęcia na swojej stronie internetowej 

(www.schroniskochelmek.pl) w zakładkach „nowo przybyłe”. 

http://www.schroniskochelmek.pl/


2) Wójt Gminy Polanka poprzez umieszczanie na stronie internetowej Gminy informacji o dacie i 

miejscu odłowienia zwierzęcia wraz z jego zdjęciem i opisem. 

2. W celu odebrania przez właściciela zaginionego zwierzęcia lub dokonania adopcji zwierzęcia 

bezdomnego na stronie Gminy Polanka Wielka umieszczono link do strony internetowej schroniska. 

§ 9. Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet 

„ZASOLE”. 

§ 10. Zwierzęta gospodarskie, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 7 umieszczane będą w gospodarstwie 

rolnym położonym na terenie Gminy Polanka Wielka pod opiekę gospodarstwa Pana Władysława 

Gałgana, które znajduje się w miejscowości Polanka Wielka. 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej oraz pierwszej pomocy dla zwierząt 

poszkodowanych podczas kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych wraz z przyjazdem na miejsce 

wypadku, a także ewentualnej eutanazji na drogach i terenach Gminy Polanka Wielka realizowane 

będzie przez Gabinet Weterynaryjny na podstawie zawartej umowy Nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. 

 

Rozdział 4. 

Finansowanie programu 

 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Polanka Wielka wg tabeli stanowiącej załącznik do Programu. 

§ 13. Na wniosek Wójta Gminy – Rada Gminy Polanka Wielka może dokonywać przesunięć rzeczowo-

finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu zadania. 

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą przez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2020 r. 

 

Lp. Zadania Jednostka realizująca Środki finansowe [zł] 

1. Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku 

bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 

Polanka Wielka 

 

 

 

 

 

Gmina Polanka Wielka 

7 000 zł 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt  

 

 

11 000 zł 

3. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 

zwierząt umieszczanych w schronisku 

4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt 

5. Usypianie ślepych miotów 

6. Zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

6 500 zł 

7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno 

żyjącymi, w tym ich dokarmianie 

500 zł 

8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

 

Wójt Gminy Polanka Wielka 

Ogółem: 25 000 zł 

 


