
PROJEKT  
 
Załącznik do Uchwały Nr … 
Rady Gminy Siepraw z dnia ……. 

 
 

Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Siepraw  
na rok  2023 

 
Rozdział I  Postanowienia ogólne  

 
§ 1 

 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Siepraw, 
2)  Programie, należy przez to rozumieć niniejszy Program opieki nad zwierzętami    
     bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw, 
3) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w 

Nowym Targu ul. Kokoszków 101 prowadzone przez P. Celinę Pawluśkiewicz  
4) Gospodarstwie Rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone na 

terenie Gminy Siepraw w miejscowości  Czechówka ul. Akacjowa 35.  
 
 

Rozdział II   
Cel i zadania  programu  

 
§ 2 

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siepraw oraz 
opieka na zwierzętami bezdomnymi.  
2. Zadania priorytetowe Programu to:  

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siepraw w schronisku dla 
zwierząt;  

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 
3) usypianie ślepych miotów;  
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt  w schronisku dla zwierząt 
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi; w tym ich dokarmienie;  
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt;  
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 
 
 

Rozdział III    
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siepraw w schronisku dla 

zwierząt 
 

§ 3  
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siepraw realizuje schronisko 
dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu  poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych 
odłowionych przez Schronisko lub przywiezionych przez mieszkańców Gminy Siepraw po 
wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy Siepraw.  
 



 
Rozdział IV 

Odławianie bezdomnych zwierząt 
 

§ 4 
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Siepraw, ich transport realizuje 

Schronisko, do którego przywożone są bezdomne zwierzęta domowe. Bezdomne 
zwierzęta gospodarskie przewożone są do Gospodarstwa Rolnego. Zwierzęta będą 
odławiane przy pomocy specjalistycznego sprzętu, a przewóz odłowionych zwierząt 
obywać się będzie  przystosowanym do tego celu  środkiem transportu.   

2. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Siepraw ma 
charakter działania stałego. Zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach 
przyjmuje Policja i  Wydział Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami Urzędu 
Gminy , który nadzoruje wyłapywanie zwierząt oraz podejmuje działania zmierzające do 
ustalenia właściciela zwierzęcia.  

3. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa umowa zawarta 
pomiędzy   Gminą a  schroniskiem.  

4. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po odłowieniu 
umieszczone w Schronisku i przebywa w dalszym ciągu w schronisku, zwierzę 
będzie zwracane właścicielowi. 

 
 

Rozdział V  
Usypianie ślepych miotów 

 
 § 5 

1. Ślepe mioty usypiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
2. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych dokonywane jest w schronisku przez 

lekarza weterynarii posiadającego stosowne umiejętności i uprawnienia do 
przeprowadzenia tego typu zabiegów, wskazanego przez podmiot prowadzący 
schronisko.  

 
 

Rozdział VI  
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

 
§ 6 

1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, 
poddawane są obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt, których wiek 
lub stan zdrowia nie pozwala na wykonanie tego zabiegu. 

2. Zabiegi sterylizacji i  kastracji dokonywane będą w schronisku przez lekarza weterynarii 
posiadającego stosowne umiejętności i uprawnienia do przeprowadzenia tego typu 
zabiegów, upoważnionego przez podmiot prowadzący schronisko.  

 
Rozdział VII 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie 
 

§ 7 
 

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje Gmina Siepraw poprzez:  
 
 
 

1) ustalanie i monitorowanie miejsc , w których przebywają koty wolno żyjące koty , na 
podstawie zgłoszeń przekazanych do Urzędu Gminy ; 



2) ustalanie społecznych opiekunów kotów i prowadzenie ich rejestru /  na podstawie 
zgłoszeń / ; 

3) zakup i wydawanie w okresie zimowym oraz w  lecie w okresie suszy społecznym 
opiekunom kotów  karmy dla wolno żyjących kotów. 

4)  zlecania leczenia, sterylizacji  i pokrywania kosztów leczenia wolno żyjących kotów . 
Leczenie będzie przeprowadzane we współpracy ze społecznymi  opiekunami kotów 
w Gabinecie Weterynaryjnym w Dobczycach ul. Garncarska 3.  

5)  zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w schronisku; 
2. Działania wymienione w pkt. 1-5 mają charakter stały i podejmowane są po otrzymaniu 

zgłoszenia. W przypadku braku społecznych opiekunów kotów działania wymienione w § 
7 realizowane są przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki 
Odpadami Urzędu Gminy.  

 
 

Rozdział VIII 
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 
§ 8  

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez;  
1) zamieszczanie ogłoszeń w gazetce lokalnej; na stronie internetowej; w szkołach; 

najbliższych lecznicach weterynaryjnych itp. 
2) promowanie adopcji zwierząt za pośrednictwem szkół; organizacji pozarządowych; 

strony internetowej; gazetki lokalnej; kół łowieckich itp. 
3) czasowe przetrzymywanie zwierząt z terenu gminy do chwili odnalezienia 

dotychczasowego właściciela;  oddania do adopcji lub przekazania do schroniska;  
4) współpracę z osobami fizycznymi; które zadeklarowały chęć adopcji bezdomnego 

zwierzęcia, poprzez pokrycie kosztów zakupu karmy, szczepienia lub sterylizacji 
bezdomnych samic.  

 
 

Rozdział IX 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt 
 

§ 9 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny prowadzony przez lek. wet. 
Przemysława Głąb – Dobczyce ul. Garncarska 3.  
 

 
Rozdział X 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich. 

 
§ 10 

Wyznacza się gospodarstwo rolne; zlokalizowane w miejscowości  Czechówka ul. Akacjowa 
35  w celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.  
 

Rozdział  XI  
Finansowanie programu  

 
§ 11  

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w 
Budżecie Gminy Siepraw i wydatkowane będą według tabeli stanowiącej załącznik do 
Programu.  



 
Załącznik do programu opieki nad 
zwierzętami      bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Siepraw 
na rok 2023  z dnia ……. 

 
Preliminarz wydatków  

 
 
 

L.p. Określenie zadania/ wydatku  Przeznaczona kwota  
 

1 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z 
terenu Gminy Siepraw w schronisku dla zwierząt 

   11 500 ,00 zł  

2 Odławianie bezdomnych zwierząt      2 000,00 zł  
 

3 Usypianie ślepych miotów          500,00 zł  
4 Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w 

schronisku  
    1 000, 00 zł  

5 Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w 
tym ich dokarmianie  

    7 500,00 zł  

6 Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt 

    8 500,00 zł  

7 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt 

    4 000,00 zł  

8 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

     1 000,00 zł  

 Razem     36 000,00 zł  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


