
Załącznik nr 1

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO NOWY TARG NA ROK 2017

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1. 

Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.

§ 2. 

Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miasto Nowy Targ jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;

2) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów;

3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt, w szczególności psów i kotów;

4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;

5) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt;

6) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

§ 3. 

Wykonawcami programu są:

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ,

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu,

3) Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu,

4) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

§ 4. 

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Nowy Targ;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.);

3) organizacji społecznej – należy przez to rozumieć organizację społeczną, której statutowym celem jest 

ochrona zwierząt;

4) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, 

ul. Kokoszków 101.

Rozdział 2.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

§ 5. 

1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez:

1) odławianie bezdomnych zwierząt na zasadach:
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a) wyłapywaniu podlegają zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której 

opieką dotąd pozostawały,

b) wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy ma charakter stały,

c) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać 

im cierpienia,

d) transport złapanych zwierząt odbywa się przygotowanym do tego celu środkiem transportu, zgodnie 

z zasadami i warunkami określonymi w obowiązujących przepisach,

e) wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem,

f) po wyłapaniu bezdomne zwierzęta będą umieszczone w Schronisku,

g) zwierzę w Schronisku musi przebywać przez minimum 14 dni, w tym czasie właścicielowi 
przysługuje prawo własności do danego zwierzęcia,

h) w przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie przeprowadzonego 

wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty pobytu zwierzęcia w Schronisku oraz zapewnienia mu 

w tym czasie opieki weterynaryjnej, ponosi jego właściciel lub opiekun,

i) zwierzę, które nie zostanie odebrane przez swojego właściciela w terminie określonym w lit. g, może 

być przekazane do adopcji;

2) zapewnienie 30 miejsc w Schronisku dla bezdomnych psów z terenu Gminy;

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych;

4) dokarmianie wolno żyjących kotów;

5) umieszczanie bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie Stanisława Buły w Łopusznej, 
ul. Polna 12.

Rozdział 3.

Zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 6. 

1. Zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane jest poprzez:

1) sterylizację i kastrację zwierząt doprowadzonych do Schroniska,

2) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,

3) dofinansowanie właścicielom lub opiekunom sterylizacji lub kastracji psów lub kotów,

4) usypianie ślepych miotów,

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) współpracę z organizacjami społecznymi.

2. Informacja o możliwości i zasadch skorzystania z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 zostanie 

przekazana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzedu Miasta Nowy 

Targ i na stronie internetowej miasta.

3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko oraz Urząd Miasta Nowy Targ, 

w szczególności poprzez umieszczanie informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji na stronie 

internetowej miasta.
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Rozdział 4.

Edukacja

§ 7. 

1. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców 

w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących zwierzęta, między innymi poprzez ulotki, 

plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy.

2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Nowy Targ będzie promowany na stronie internetowej miasta.

3. Założenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasto Nowy Targ mogą być również realizowane we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.

Rozdział 5.

Finansowanie programu.

§ 8. 

1. Środki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w kwocie 144 000 zł, zostały zabezpieczone w budżecie 

miasta.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 wydatkowane są w szczególności na:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku - kwota 91 500 zł,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim - kwota 2 500 zł,

3) całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych - kwota 

42 000 zł,

4) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - kwota 5 000 zł,

5) dofinansowanie właścicielom lub opiekunom sterylizacji lub kastracji psów lub kotów - kwota 3 000 zł.
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