
UCHWAŁA NR XX.170.2020
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU

z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 11 ust.1 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2019 poz. 122, 1123), po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione 
w art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, Rada Miejska w Krynicy-Zdroju 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Krynicy - Zdroju w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy - Zdroju.

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

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 marca 2020 r.

Poz. 2594



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.170.2020
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 marca 2020 r.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Krynica-Zdrój w 2020 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów 
i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy 
Krynica-Zdrój.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 21 sierpnia 1977 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. 
z 2019 poz.122, 1123)

2) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2020 roku;

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krynica-Zdrój;

4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju, jednostkę organizacyjną, przy 
pomocy której Burmistrz Krynicy-Zdroju  wykonuje zadania;

5) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

6) schronisku dla bezdomnych zwierząt - utworzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 7 w Krynicy-Zdroju, prowadzonym w miejscowości Powroźnik 
140, z którym Gmina zawarła stosowną umowę, a które podpisało umowę z Lecznicą Weterynaryjną „ARS 
VET”, Wojciech Czapliński, ul. Władysława Reymonta 3, 33-380 Krynica-Zdrój.

7) podmiocie prowadzącym akcję dokarmiania kotów wolnożyjących na terenie Gminy Krynica-Zdrój – 
inspektorze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Pani Izabeli Mikulskiej zam. ul. Słotwińska 
5, 33-380 Krynica-Zdrój.

8) Opiekunie-Karmicielu kotów - należy przez to rozumieć Karmiciela kotów wpisanego na listę karmicieli 
kotów wolno żyjących na terenie Gminy Krynica-Zdrój;

9) kotach - należy przez to rozumieć koty wolno żyjące;

10) wniosku o wpisanie na Listę opiekunów-karmicieli kotów oraz przyznanie bezpłatnej karmy w celu ich 
dokarmiania - należy przez to rozumieć wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

11) protokole odbiorczym - należy przez to rozumieć protokół stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu.

§ 3.  Działania związane z realizacją programu prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Krynicy-Zdroju przy pomocy:

1) Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju;

2) Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy MPGK Krynica sp. z o.o., z którym Gmina zawarła stosowną 
umowę;

3) Lecznicy Weterynaryjnej „ARS VET”, Wojciech Czapliński, ul. Władysława Reymonta 3, 33-380 Krynica-
Zdrój, z którą Gmina zawarła stosowną umowę;

4) organizacji społecznych w tym Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce, których celem statutowym 
jest ochrona zwierząt;

5) inspektora TOZ z którym została podpisana umowa na prowadzenie i nadzorowanie akcji dokarmiania 
kotów wolnożyjących z terenu Gminy Krynica-Zdrój w roku 2020.

6) Policji.
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§ 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

Rozdział 2.
CEL  I  ZADANIA   PROGRAMU

§ 5. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy 
Krynicy-Zdrój oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz 
wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Krynicy-Zdroju.

§ 6. Realizacja programu obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku, 
a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym;

2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;

3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych 
Gminy oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju;

4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schronisku oraz wolno 
żyjących kotów;

5) znakowanie zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację zwierzęcia i kontakt z właścicielem;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym programem na wypadek następstw 
zdarzeń drogowych przez Lecznicę Weterynaryjną „ARS VET” Wojciech Czapliński, ul. Władysława 
Reymonta 3, 33-380 Krynica-Zdrój;

7) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Rozdział 3.

ELEKTRONICZNE   ZNAKOWANIE  (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT

§ 7. Elektroniczne znakowanie – czipowanie – zwierząt: 

1. W roku 2020 Gmina Krynica-Zdrój udostępni nieodpłatnie czipy do elektronicznego znakowania psów 
z jej terenu oraz psów z terenu Gminy Krynica-Zdrój znajdujących się w schronisku.

2. Dane właścicieli psów będą na bieżąco wprowadzane do międzynarodowej bazy danych Safe Animal 
przez pracowników Urzędu Miejskiego.

3. Koszt implantacji transpondera pokrywa właściciel psa, bądź schronisko.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

§ 8. 1.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje schronisko przy MPGK Sp. z o.o. 
w Krynicy-Zdroju posiadające odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na 
wykonanie usługi.

2. Bezdomne lub zagubione zwierzęta zostają odłowione i umieszczane w schronisku.

3. Zwierzęta zostaną wydane właścicielom, po udokumentowaniu, że są ich właścicielami, np.: po okazaniu 
książeczki zdrowia zwierzęcia.

4. Zwierzęta chore bądź agresywne zostaną odławiane niezwłocznie i poddawane kwarantannie  przez 
okres odpowiedni do sprawdzenia jego stanu zdrowia (o okresie kwarantanny każdorazowo decyduje lekarz 
weterynarii).

5. Zwierzęta głodzone, bądź przetrzymywane w nieodpowiednich warunkach będą odbierane właścicielom 
i umieszczane w schronisku.

§ 9. Opieka nad  wolno żyjącymi kotami jest realizowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krynicy-Zdrój za pośrednictwem: Lecznicy Weterynaryjnej „ARS 
VET”, ul. Władysława Reymonta 3, 33-380 Krynica-Zdrój, poprzez :
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1. finansowanie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących,

2. finansowanie dokarmiania kotów wolnożyjących,

3. zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w lecznicy,

§ 10. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne położone 
w miejscowości Czyrna 47.

§ 11. 1.  Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać 
wymagania dotyczące:

1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami;

2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni 
określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, 
z 2020 r. poz. 148).

2. Osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być karana

za naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123).

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizuje Gmina za pośrednictwem Lecznicy Weterynaryjnej „ARS VET” Wojciech Czapliński, ul. 
Władysława Reymonta 3, 33-380 Krynica-Zdrój.

§ 13.  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Gmina poprzez zamieszczanie fotografii i informacji na stronie internetowej Urzędu na temat zwierząt 
znajdujących się w schronisku,

2) schronisko poprzez prowadzenie działań (zamieszczanie fotografii i informacji na stronie internetowej 
MPGK na temat zwierząt znajdujących się w schronisku) zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 
należyte warunki bytowania;

Rozdział 5.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 14. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę i schronisko poprzez:

1. prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji 
i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli;

2. obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.

§ 15. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje się za pomocą lekarza weterynarii.

Rozdział 6.
ZASADY WERYFIKACJI KARMICIELI KOTÓW, DOKARMIANIA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 

ORAZ PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SPRAWIE KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH WRAZ 
Z ZASADAMI KONTROLI.

§ 16.  Weryfikacja Karmicieli kotów

1. Karmicielem kotów może zostać osoba fizyczna lub organizacje społeczne, które złożyły wniosek 
o wpisanie na listę karmicieli kotów oraz oświadczenie, że systematycznie dokarmiają wolno żyjące koty 
(załącznik nr 1). Do wniosku należy dołączyć zdjęcie dokarmianych kotów.

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Weryfikację wniosków przeprowadza Burmistrz Krynicy-Zdroju, o podjętej decyzji powiadamia 
pisemnie wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
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4. Pracownik merytoryczny Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prowadzi spis 
karmicieli kotów działających na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

§ 17.  Dokarmianie kotów wolno żyjących

1. Koty wolno żyjące należy dokarmiać w jednym, stałym miejscu.

2. Miejsce to należy utrzymywać w czystości.

3. Wskazane jest ustawienie w zacisznym miejscu tzw. „kociego domku” (np. z tektury, drewna itp.) lub 
zrobienie zadaszenia, gdzie ustawione zostaną miseczki z jedzeniem i wodą.

4. Koty wolno żyjące powinny być dokarmiane przynajmniej jeden raz dziennie.

5. Karmiciel kotów może starać się o przyznanie darmowej karmy w celu dokarmiania wolno żyjących 
kotów.

6. Karma przyznawana jest na pisemny wniosek karmiciela kotów (załącznik nr 1); do wniosku należy 
dołączyć zdjęcie dokarmianych kotów; o przyznaniu karmy i terminie jej odbioru karmiciel powiadomiony 
zostanie telefonicznie na podany we wniosku nr telefonu.

7. Odmowy przyznania karmy dokonuje się pisemnie wraz z uzasadnieniem.

8. Zakupu karmy dokonuje Gmina.

9. Karma będzie wydawana Karmicielom kotów przy ul. Słotwińskiej 5 lub przy ul. Pułaskiego 
21 w Krynicy-Zdroju.

10. Ilość wydawanej karmy będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.

11. Karmiciel kotów potwierdza odebranie karmy w protokole odbiorczym (załącznik nr 2).

§ 18.  Interwencje w sprawie kotów wolno żyjących

1. Interwencje w sprawie kotów wolno żyjących podejmowane są w dniach i godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Krynicy-Zdroju przez pracownika merytorycznego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

2. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu 18-472-55-36 lub pisemnie w pokoju nr 
15 Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, parter budynku.

3. Interwencje przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami z udziałem wyznaczonych do tego 
służb.

§ 19.  Zasady kontroli

1. Gmina ma prawo do przeprowadzenia kontroli Karmiciela kotów. Kontroli podlega:

- sposób wykorzystania darmowej karmy przekazanej przez Gminę,

- warunki w jakich dokarmiane są wolno żyjące koty,

- terminie kontroli Gmina nie ma obowiązku powiadamiać Karmiciela kotów,

2. Kontrolę przeprowadza się w miejscu dokarmiania kotów wskazanym we wniosku.

3. Z przeprowadzonej kontroli spisuje się notatkę służbową.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli Karmiciel kotów może zostać skreślony z listy 
Karmicieli kotów.

5. Karmiciel kotów, który został skreślony z listy nie może zostać ponownie na nią wpisany przez okres 
1 roku.

6. W przypadku wykorzystywania darmowej karmy w inny sposób niż dokarmianie kotów wolno żyjących 
Karmiciel kotów zostanie obciążony kosztami jej zakupu i skreślony z listy Karmicieli kotów bez możliwości 
ponownego ubiegania się o status Karmiciela kotów.
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Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 20. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki 
finansowe na realizację zadań Gminy związanych z Programem. 

W 2020 roku na realizację ww. programu przeznaczono kwotę 104.000 zł w tym:

1. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - kwota: 60.000,00 zł brutto

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej oraz sterylizacja i kastracja kotów

wolnożyjących – kwota: 26.500,00 zł brutto

3. Dokarmianie kotów wolnożyjących – kwota: 3.600,00 zł brutto

4. Zbiór i utylizacja padłych zwierząt –  kwota: 5.000,00 zł brutto

5. Rezerwa pieniężna ( na zadania wynikające ze zmiany przepisów ustawowych) – kwota:

8.900,00 zł brutto.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka
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