
PROJEKT 
 

Załącznik do uchwały Nr …………… 
Rada Gminy Tomice z dnia …………. 

 
 

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY TOMICE  

W 2020 ROKU 
WPROWADZENIE 
 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Tomice uchwały w sprawie „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2020 
roku” jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 poz. 122 
z późn. zm.). 

 
 Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, tzn. domowych i gospodarskich, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich 
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, oraz do kotów wolno 
żyjących. 
 

Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Ilekroć w dalszej części jest mowa o: 
1) Urzędzie Gminy, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Tomice; 
2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku, ul. 

Jaworznicka 67, 32-660; 
3) Gabinecie Weterynaryjnym, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny  

ANIMAL-VET „ZASOLE” w Oświęcimiu, ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim prowadzący schronisko 
dla bezdomnych zwierząt w Chełmku; 

4) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2020 roku”. 

 
§ 2 

 
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Tomice. 
2. Realizatorem Programu jest Urząd Gminy. 
3. Przy realizacji Programu Urząd Gminy współpracuje z: 
1) organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działającymi na 

terenie gminy Tomice; 
2) dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, działającymi na obszarze gminy Tomice; 
3) Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wadowicach; 
4) Komendą Powiatową Policji w Wadowicach. 
 

Rozdział 2 
CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 
 

§ 3 



 
1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 
2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt; 
9) działania edukacyjno-informacyjne. 
 

§ 4 
 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Tomice miejsca w schronisku realizuje 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku, które przyjmuje zwierzęta dowożone do Schroniska 
przez podmioty świadczące na rzecz Gminy Tomice usługi w zakresie transportu zwierząt. 
 

§ 5 
 
1. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy poprzez: 
1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale przedstawiciela 

Urzędu lub/i organizacji pozarządowych; 
2) udzielanie pomocy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrują się w 

Urzędzie Gminy, poprzez zakup i wydawanie karmy w okresie zimowym. 
2. Za społecznego opiekuna uważa się wyłącznie pełnoletniego mieszkańca Gminy Tomice, który 

zobowiązuje się do sprawowania opieki nad wskazanymi przez siebie wolno żyjącymi kotami, jak 
również utrzymania czystości i porządku w miejscu ich karmienia. 

3. Urząd Gminy kontroluje dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscu ich karmienia. 
 

§ 6 
 
1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Tomice będzie prowadzone przez Gabinet 

Weterynaryjny ANIMAL-VET „ZASOLE” w Oświęcimiu. 
2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie dokonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu do 

wyłapywania zwierząt, w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia 
zwierząt oraz nie zadający im cierpienia. 

3. Odłowione zwierzęta będą niezwłocznie przewożenie do Schroniska przez podmioty posiadające 
uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu zwierząt, przy użyciu środków 
transportu spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych. 

 
§ 7 

 
1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko, po 

przeprowadzeniu 14-dniowej kwarantanny przed zabiegiem sterylizacji lub kastracji, 
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów,  
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

2. Urząd Gminy zachęca właścicieli psów i kotów do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie 
działań edukacyjno-informacyjnych.  



3. Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt finansowane są przez Gminę Tomice. 
 

 
§ 8 

 
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  
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) Gabinet Weterynaryjny poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym 
zapewnić im należyte warunki bytowania; 

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

 
§ 9 

 
1. Usypianie ślepych miotów realizuje Gabinet Weterynaryjny poprzez dokonywanie przez lekarza 

weterynarii usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Tomice. 
2. Urząd Gminy propaguje zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt w celu zmniejszenia populacji 

zwierząt bezdomnych. 
 

§ 10 
 
Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich zapewnia gospodarstwo rolne Władysława Hajosta 
przy ul. Spacerowej 8 w miejscowości Radocza, w którym będą czasowo przetrzymywane bezdomne 
zwierzęta gospodarskie. 
 

§ 11 
 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie 
gminy Tomice z udziałem zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET „ZASOLE”  
w Oświęcimiu, ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim poprzez udzielanie pomocy rannym zwierzętom. 
 

§ 12 
 

Działania edukacyjno-informacyjne w ramach Programu realizuje Urząd Gminy przy współpracy  
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Tomice, w szczególności szkołami oraz podmiotami 
określonymi w § 2 ust. 3 Programu. 
 

Rozdział 3 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

 
§ 13 

 
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są  

w budżecie Gminy Tomice na rok 2020 w wysokości 14 000,00 zł. 
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie  

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn. zm.). 


