
 
 

UCHWAŁA NR XXII/144/20 
RADY GMINY BISKUPICE 

z dnia 18 maja 2020 roku 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Biskupice w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zmianami) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje: 

§ 1.  Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Biskupice w 2020 roku”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Biskupice. 

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

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Andrzej Kasina 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 maja 2020 r.

Poz. 3544



Załącznik do uchwały Nr XXII/144/20 
Rady Gminy Biskupice 
z dnia 18 maja 2020 r. 

PROJEKT 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Biskupice w 2020 roku 

Rozdział 1. 
CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 1.  

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice, zapewnienie 
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, 
przebywającym w granicach administracyjnych Gminy. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Biskupice; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów zwierząt; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, 

9) edukacja mieszkańców Gminy Biskupice w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 2. 
REALIZACJA ZADAŃ 

§ 2.  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Biskupice realizuje Gmina poprzez: 

1) zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt, celem przyjmowania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
z terenu Gminy Biskupice, 

2) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, 

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których zadaniem jest opieka nad zwierzętami. 

§ 3.  

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina Biskupice 
poprzez: 

1) zakup i wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych 
lub/i przedstawiciela Urzędu Gminy Biskupice. 

§ 4.  

1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Biskupice ma charakter stały 

i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu; 
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2. Odławiane będą zwierzęta bezdomne stwarzające zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub 
innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały; 

3. Zwierzęta bezdomne odławiane będą, na zlecenie Gminy Biskupice, przez podmiot prowadzący 
schronisko, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający 
warunki określone w obowiązujących przepisach; 

4. Odłowione zwierzęta bezdomne przewożone i umieszczane będą w schronisku PLAMA, prowadzonym 
przez przedsiębiorcę Jana Michalskiego z siedzibą w Racławicach 91, z którym Gmina Biskupice zawarła 
umowę. 

§ 5.  

Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt Gmina realizuje poprzez: 

1) pokrywanie kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska; 

2) współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi 
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Biskupice. 

§ 6.  

1. Poszukiwanie nowych lub byłych (w przypadku zaginięcia zwierzęcia) właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt realizuje Gmina, poprzez: 

a) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych (lub odnalezienia byłych) właścicieli; 

b) oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 
warunki bytowania; 

c) umieszczanie ogłoszeń o zwierzętach do adopcji na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń, 
na tablicach w jednostkach samorządowych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 Gmina może także powierzyć schroniskom dla zwierząt. 

§ 7.  

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Gmina, na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą 
Janem Michalskim, prowadzący działalność pod nazwą PLAMA z siedzibą w Racławicach. 

§ 8.  

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2020 r. wskazuje się 
gospodarstwo prowadzone przez Pana Wacława Skolarusa, które znajduje się 

w miejscowości Łazany. 

  

§ 9.  

Całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych z ich 
udziałem zapewnia, na podstawie umowy zawartej z gminą, przedsiębiorca Jan Michalski, prowadzący 
działalność pod nazwą PLAMA z siedzibą w Racławicach. 

§ 10.  

Gmina Biskupice w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy 
Biskupice oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialności 
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, 
a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 3. 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 11.  

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w 2020 r. zabezpieczone są w budżecie 
Gminy i wydatkowane będą według tabeli: 
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Lp. Określenie zadania/wydatku Planowana kwota 
1. Koszty związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom 

z terenu Gminy Biskupice (w tym odławianie bezdomnych 
zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt 
w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów zwierząt, 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, edukacja mieszkańców 
Gminy Biskupice w zakresie opieki nad zwierzętami) 

 
 

48 655,00 zł 

2.  Koszty związane z utrzymaniem zwierząt gospodarskich  
 w wyznaczonym gospodarstwie oraz opiekę i dokarmianie 
 wolno żyjących kotów. 
 

 
3 345,00 zł 
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