
PROJEKT 

Załącznik do Uchwały 
Nr ……../…./2023 

Rady Miejskiej w Ciężkowicach 

z dnia …………. 2023 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Ciężkowice w 2023 roku 

 
Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Ciężkowice (dalej Program) ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych 
i gospodarskich, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych 
Gminy Ciężkowice. 

§ 2.  

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1.  Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 572). 

2.  Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ciężkowice, 

3.  Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Ciężkowice, 

4.  Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Ciężkowice, 

5.  Schronisku - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
- Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie, ul. Komunalna 31 - poprzez wyłapywanie i przyjmowanie 
zwierząt bezdomnych, z którym Gmina zawarła umowę,  

6.  Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana 
Romana Bedus zam. Ostrusza 122, 33- 190 Ciężkowice, z którym Gmina ma podpisaną umowę,  

7.  Osobie odławiającej zwierzęta - należy przez to rozumieć Panią Magdalenę Zwolenik,  
prowadzącą  Przychodnię  Weterynaryjną w Ciężkowicach ul. Rynek 14, 33-190 Ciężkowice, 
NIP 6462759662,                                                                                                       z którą Gmina 
ma podpisaną umowę,  

8.  Osobie transportującej zwierzęta do schroniska – należy przez to rozumieć: Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komunalna 31, 33-100 
Tarnów, wpisane do  rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydziale Gospodarczym pod nr: 
0000461460, NIP: 8733251185, REGON: 122830260, z którą Gmina ma podpisaną umowę,  

9.  Lekarzu weterynarii - należy przez to rozumieć Panią Magdalenę Zwolenik, prowadzącą  
Przychodnię Weterynaryjną w Ciężkowicach ul. Rynek 14, 33-190 Ciężkowice, NIP 
6462759662  z którą Gmina ma podpisaną umowę, 



10. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice na rok 2023, 

11. Komisariat Policji - należy przez to rozumieć Komisariat Policji w Ciężkowicach, ul. Krynicka 
31, 33-190 Ciężkowice. 

 

§ 3. 

Wykonawcy programu: 

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Gminy Ciężkowice. 

2. Realizatorami Programu są: 

1)  Burmistrz Gminy Ciężkowice, za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu. 

2) Przychodnia  Weterynaryjna Magdalena Zwolenik, ul. Rynek 14, 33-190 Ciężkowice, NIP 
6462759662,   

3) Schronisko dla Zwierząt: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów, wpisane do  rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII 
Wydziale Gospodarczym pod nr: 0000461460, NIP: 8733251185, REGON: 122830260. – 
prowadzące schronisko „ AZYL” wpisane do rejestru podmiotów nadzorowanych przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie i posiadające weterynaryjny numer 
identyfikacyjny 12633401. 

4)  sołtysi sołectw położonych na terenie Gminy, 

5) organizacje społeczne (fundacje, stowarzyszenia), których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom humanitarnej opieki przez 
prowadzenie schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z Urzędem Gminy – Referatem 
Gospodarki i Ochrony Środowiska. 

6)  osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, 

7) Komisariat Policji w Ciężkowicach. 

3. Program ma zastosowanie dla wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Bezdomność jest zjawiskiem społecznym, którego głównego 
przyczynami są: 

1) Niekontrolowane rozmnażanie. 

2) Porzucenie zwierząt przez właścicieli. 

3) Łatwość pozyskiwania zwierząt. 

4) Brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie meto zapobiegania bezdomności, ze 
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

 

Rozdział 2. 
CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 4. 

 Celem programu jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie 
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, 
przebywającym na terenie gminy Ciężkowice w 2023 roku. 

1. Realizacja Programu obejmuje: 



1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów zgodnie z nakazami ustawy o ochronie zwierząt, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
z terenu Gminy Ciężkowice, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek 
następstw zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

9) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 
spoczywających na właścicielach zwierząt.  

§ 5. 

Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie 
zwierząt. 

Rozdział 3. 
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 6. 

 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ciężkowice realizują: 

1.  Schronisko, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych przez osobę 
transportującą zwierzęta z terenu gminy Ciężkowice na zgłoszenie upoważnionego pracownika 
Urzędu    i zapewnienie im miejsca oraz opieki w Schronisku, 

2.  Gospodarstwo rolne, poprzez zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków bytowych dla 
bezdomnych zwierząt gospodarskich,  

3.  Urząd, poprzez współpracę z opiekunami wolno żyjących kotów oraz koordynację zadań 
związanych z pomocą dla bezdomnych zwierząt, 

4.  Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 
i środowiska. 

5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających pod opieką Gminy 
Ciężkowice prowadzone będzie zarówno przez Urząd, jak i przez podmiot, który będzie się nimi 
opiekował. Popiera się wolontariat prowadzony na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

§ 7. 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują: 

1. Urząd poprzez Referat Gospodarki Komunalnej poprzez: 

a) zapewnienie kotom z terenu Gminy Ciężkowice, niezdolnym do samodzielnego bytowania 
opieki, w tym, jeżeli jest taka konieczność to ich dokarmiania, 

b) zakup i wydawanie karmy dla kotów wolno żyjących, będzie się odbywało w okresie zimowym 
od listopada do marca następnego roku w miejscach ich przebywania, 

c) współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach 
kotów    

wolno żyjących, 



d) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, w zakresie ich dokarmiania, 

e) opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana przez podejmowanie indywidualnych 
interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, w przypadkach uzasadnionych i w wyniku 
dokonywanych przez mieszkańców zgłoszeń oraz w miarę możliwości zapewnienia 
schronienia w okresie jesienno-zimowym.  

 

§ 8. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizować będą: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli                            
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 
należyte warunki bytowania, 

2) Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Zwolenik, ul. Rynek 14, 33-190 Ciężkowice poprzez 
zamieszczanie na tablicy informacyjnej ogłoszeń o adopcji zwierząt,  

3) Burmistrz Gminy Ciężkowice poprzez promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań 
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciężkowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
www.ciezkowice.pl, 

4) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

 

§ 9. 

Usypianie ślepych miotów psów i kotów z terenu Gminy realizuje lekarz weterynarii. 

 

§ 10.  

 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje Burmistrz Ciężkowic poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w zakresie opieki 
weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy. 

 

Rozdział 4. 
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 11. 

1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ciężkowice zajmuje się Pani Magdalena 
Zwolenik ul. Rynek 14, 33-190 Ciężkowice, prowadząca działalność pod nazwą: Przychodnia 
Weterynaryjna Magdalena Zwolenik”. 

2.  Transportem bezdomnych zwierząt do schroniska zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów, wpisane do  rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie XII Wydziale Gospodarczym pod nr: 0000461460, NIP: 8733251185, REGON: 122830260. 

3. Odławianiem zwierząt gospodarskich z terenu gminy Ciężkowice zajmuje się Pani Magdalena 
Zwolenik ul. Rynek 14, 33-190 Ciężkowice, prowadząca działalność pod nazwą: Przychodnia 
Weterynaryjna Magdalena Zwolenik”, natomiast transport zwierząt gospodarskich Urząd Gminy 
Ciężkowice zleci podmiotowi, który jest do tego przystosowany oraz posiada odpowiedni środek 
transportu, który spełnia  warunki i wymagania rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie 
ochrony zwierząt podczas transportu  i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 
64/432/EWG I 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. 

 



§ 12. 

1. Sposób wyłapywania i przewożenia zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt nie może 
stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie może wiązać się z zadawaniem im 
cierpienia. 

2. Wyłapywanie zwierząt będzie odbywać się przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 

3. Zwierzę przewiezione będzie do schroniska dla bezdomnych zwierząt niezwłocznie po wykonaniu 
czynności przez osobę odławiającą i kolejno po przewiezieniu przez osobę transportującą. 

4. Przewożenie zwierząt będzie odbywało się środkiem transportu w klatkach umożliwiających 
swobodne przyjęcie przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej, a podłoga zapewni utrzymanie higieny. 

 

Rozdział 5. 
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 13. 

1.  Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt 
bezdomnych, w szczególności psów, realizują: 

1)  schronisko - poprzez przygotowanie zwierzęcia do sterylizacji albo kastracji oraz zapewnienie mu 
opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu, 

2)  lekarz weterynarii - poprzez kastrację bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy oraz 
zapewnienie im  opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu, 

3)  Urząd - poprzez edukację mieszkańców na temat ochrony zwierząt przed bezdomnością przez 
akcje adopcyjne, rozpowszechnianie materiałów i ulotek edukacyjnych promujących 
odpowiedzialną i właściwą opiekę nad zwierzętami i ich humanitarne traktowanie, propagowanie 
sterylizacji i kastracji zwierząt, organizowanie konkursów i akcji dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich 
bezdomnością. 

 

Rozdział 6. 

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

§ 14. 

1. Zwierzęta gospodarskie, które z przyczyn technicznych lub organizacyjnych nie mogą być 
umieszczone w Schronisku, umieszcza się w gospodarstwie rolnym zapewniającym miejsce dla 
zwierząt gospodarskich, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt. Burmistrz Gminy zapewnia zawarcie umowy z odpowiednim gospodarstwem 
rolnym w takim przypadku. 

2. Gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Romana Bedus, zam. Ostrusza 122, 33- 190 Ciężkowice, 
przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terytorium Gminy Ciężkowice 
oraz pomoc w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających 
tymczasowo                          w gospodarstwie. 

3. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy 
Gminą Ciężkowice a właścicielem gospodarstwa rolnego. 

 



Rozdział 7. 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 15. 

Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Ciężkowice. 

§ 16. 

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego programu w kwocie 25 000 zł 
zabezpieczone są w uchwale budżetowej Gminy Ciężkowice na rok 2023.  

2. Planowany sposób wydatkowania środków finansowych określonych w ust. 1 przeznacza się na 
realizację poniższych działań: 

1) Transport zwierząt bezdomnych oraz ich utrzymanie w Schronisku, dział – 900 – gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt,  

2) Odławianie bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjne prowadzone przez Lekarza 
weterynarii, 

3) Zapewnienie miejsca pobytu w gospodarstwie rolnym dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich, 

4) Karma dla zwierząt, 

5) Przyjęcie i zapewnienie ochrony zwierzętom gospodarskim, przyjętym w drodze interwencji, 

6) Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych, 

7) Opieka nad wolno żyjącymi kotami. 

 
Podstawą wydatkowania tych środków będzie stwierdzenie wykonania konkretnego zadania Programu 
przez  podmiot je realizujący. 
 

 
 


