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ZARZĄDZENIE Nr 138/2020
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 17.01.2020r.
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w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309,1571,1696, 1815) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 i 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na rok 2020

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2019 r. poz. 122 i 1123) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na rok 2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia…………………

PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2020
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2019 r. poz. 122 i 1123).

I
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na
terytorium Gminy Miejskiej Kraków.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
zlokalizowane w Krakowie przy ul. Rybnej 3;
2) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków na 2020 r.
II
Wykonawcy programu
§ 3. Działania związane z realizacją programu prowadzi Wydział Kształtowania
Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przy pomocy:
1) Straży Miejskiej Miasta Krakowa;
2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3) podmiotu prowadzącego schronisko;
4) Policji;
5) niezrzeszonych wolontariuszy i karmicieli kotów wolno żyjących.
III
Cel i zadania programu
§ 4.1. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Miejskiej Kraków;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:

zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku;
odławianie zwierząt bezdomnych;
obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku;
poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
usypianie ślepych miotów zgodnie z nakazami ustawy o ochronie zwierząt;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
7) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym;
8) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, odrobaczanie,
sterylizacja lub kastracja, znakowanie oraz szczepienie;
9) sterylizacja lub kastracja oraz znakowanie kotów wychodzących na zewnątrz
posiadających właściciela;
10) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

IV
Zapewnianie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku
§ 5.1. Gmina Miejska Kraków zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez
utrzymywanie schroniska na podstawie umowy zawartej z Krakowskim Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami, która obejmuje również obowiązek wyłapywania bezdomnych
zwierząt z obszaru Krakowa.
2. Zwierzęta chore lub ranne
w schronisku bezpośrednio po ich przyjęciu.

poddawane

są

niezwłocznie

leczeniu

3. Zwierzęta są przyjmowane przez kierownika schroniska lub pracownika przez
niego wyznaczonego. Każde zwierzę:
1) wpisuje się do rejestru z wykazaniem: daty przyjęcia do schroniska, opisu zwierzęcia
(tj. płeć, stan, inne cechy charakterystyczne, w tym trwałe oznakowanie), informacji
o okolicznościach i miejscu znalezienia zwierzęcia;
2) poddaje się oględzinom pod kątem ewentualnego leczenia;
3) oznakowuje się w sposób trwały poprzez podskórne wszczepienie elektronicznego
identyfikatora (transpondera) oraz rejestruje w bazie danych na potrzeby
późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego, jeśli w terminie 7 dni nie
ustalono jego właściciela.
4. Schronisko prowadzi kartotekę przyjętych zwierząt, obejmującą historię pobytu
zwierzęcia w schronisku, zawierającej w szczególności:
1) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie;
2) datę przyjęcia do schroniska oraz dane osoby przekazującej zwierzę do schroniska;
3) dane dotyczące kwarantanny;
4) dane dotyczące przeprowadzonych badań, szczepień i zabiegów weterynaryjnych;
5) datę opuszczenia schroniska oraz dane osobowe osoby, której przekazano zwierzę;
6) datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny.

5. Zwierzęta przyjmowane są do schroniska przez całą dobę.
6. Zwierzęta nowoprzybyłe, o nieustalonej wcześniejszej historii poddawane są
kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni.
7. Zwierzęta chore, suki z cieczką, zwierzęta po sterylizacji, kastracji
i zwierzęta agresywne przetrzymuje się w oddzielnych pomieszczeniach.
8. Psy i koty przebywające w schronisku poddaje się szczepieniu przeciwko
wściekliźnie oraz w podstawowym zakresie przeciwko chorobom zakaźnym wg zaleceń
lekarza weterynarii.
V
Odławianie zwierząt bezdomnych
§ 6.1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terytorium Gminy
Miejskiej Kraków prowadzi Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jako działanie
o charakterze stałym.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia
właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę się znajdowało.
3. Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazuje się do schroniska.
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa
rolnego wskazanego w § 14.
5. Odłowione zwierzęta bezdomne, co do których nie istnieje możliwość ustalenia
ich właściciela, po okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
6. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
VI
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 7.1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich
właściciela, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji (nie wcześniej niż po
upływie 7 dni od ich przyjęcia do Schroniska), z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan
zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie w schronisku przez
lekarza weterynarii upoważnionego przez podmiot prowadzący schronisko.
VII
Działania związane z poszukiwaniem właścicieli dla zwierząt bezdomnych
§ 8.1. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych następuje z wykorzystaniem
elektronicznej lokalnej bazy danych zwierząt domowych.
2. W celu usprawnienia procesu adopcyjnego zwierząt przebywających w
schronisku, podejmuje się następujące działania, obejmujące:
1) zamieszczanie na stronie internetowej aktualnych informacji dotyczących zwierząt
przeznaczonych do adopcji wraz ze zdjęciami;
2) prowadzenie akcji reklamującej stronę w przeglądarkach internetowych oraz innych
dostępnych miejscach;

3) promocję adopcji zwierząt ze schroniska poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej, a także organizowanie akcji adopcyjnych
i dni otwartych schroniska.
VIII
Usypianie ślepych miotów
§ 9.1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w schronisku, w pomieszczeniach
do tego przeznaczonych.
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii wskazany przez
podmiot prowadzący schronisko.
IX
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 10. Schronisko zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt rannych
w zdarzeniach drogowych na terytorium Gminy Miejskiej Kraków - tel. 12 429-74-72,
12 429-92-41.
X
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
§ 11. 1. Gmina Miejska Kraków przygotowuje akcje informacyjne skierowane
do zarządców i właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa, mające na celu podjęcie
działań zmierzających do przystosowania obiektów w sposób umożliwiający zapewnienie
kotom wolno żyjącym schronienia przed zimnem i mrozem.
2. Gmina Miejska Kraków podejmuje działania propagujące właściwe obchodzenie się
ze zwierzętami, zmierzające do zmniejszenia liczby zwierząt bezdomnych oraz zwiększenia
liczby adopcji poprzez:
1) współpracę z mediami;
2) organizowanie aukcji adopcyjnych zwierząt bezdomnych i akcji charytatywnych
promujących poprawę warunków życia bezdomnych zwierząt, w tym „Dni otwartych
schroniska” oraz „Gwiazdki dla zwierzaka” – z udziałem placówek oświatowych;
3) organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, o których mowa
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz
niezrzeszonymi wolontariuszami i karmicielami kotów wolno żyjących w celu wymiany
informacji i doświadczeń, sporządzenia diagnozy problemów i potrzeb oraz
wypracowania nowych rozwiązań związanych z problemem zwierząt bezdomnych.
XI
Opieka nad kotami wolno żyjącymi oraz kotami posiadającymi właściciela lub opiekuna
§ 12.1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terytorium Gminy
Miejskiej Kraków, w tym ich dokarmianie, realizowane jest przy współpracy z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przy współpracy
z niezrzeszonymi wolontariuszami i karmicielami kotów.
2. Opieka obejmuje w szczególności:

1) finansowanie odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych, kastracji i sterylizacji,
znakowania oraz wybranych szczepień wolno żyjących kotów;
2) przetrzymanie kota w lecznicy na czas koniecznych zabiegów weterynaryjnych,
a następnie umożliwienie przekazania go z powrotem na teren skąd został odłowiony;
3) dokarmianie wolno żyjących kotów w okresie zimowym, karmą zakupioną przez Gminę
Miejską Kraków.
§ 13.1 Koty wychodzące na zewnątrz będące pod opieką właścicieli lub opiekunów
zamieszkujących na terenie Gminy Kraków mogą zostać poddane zabiegowi sterylizacji albo
kastracji oraz znakowania. Zabiegi te wykonywane będą do czasu wyczerpania
zarezerwowanych na ten cel środków budżetowych.
2. Zabiegu kastracji albo sterylizacji nie przeprowadza się u zwierząt, u których lekarz
weterynarii stwierdził chorobę uniemożliwiającą jego przeprowadzenie bądź jeżeli zwierzę
jest zbyt młode (niedojrzałe płciowo).
3. Trwałe oznakowanie polega na wszczepieniu przez lekarza weterynarii
elektronicznego transpondera pod skórę kota.
4. Właściciele (legitymujący się upoważnieniem wydanym przez Urząd Miasta
Krakowa) będą mogli poddać koty zabiegom sterylizacji albo kastracji oraz znakowania
w wybranych lecznicach weterynaryjnych na terenie Gminy, na podstawie umowy na
świadczenie usług w tym zakresie zawartej pomiędzy lecznicą a gminą Miejską Kraków.
XII
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 14.1. Gospodarstwo rolne przy ul. Godebskiego 20 w Krakowie przyjmuje
i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terytorium Gminy Miejskiej
Kraków.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa
zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a właścicielem gospodarstwa rolnego.
XIII
Finansowanie programu
§ 15.1. Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach programu
w kwocie 3 123 000,00 zł stanowią dane do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020
i wydatkowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.
2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych
działań:
1) 2 940 000,00 zł - na działania, o których mowa w § 5.1. - § 10;
2) 168 000,00 zł - na działania, o których mowa w § 12.1. - § 13.4;
3) 15 000,00 zł - na działania, o których mowa w § 14.1.

UZASADNIENIE
Ustawową kompetencją rady gminy wynikającą z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 i 1123) jest określenie w drodze
uchwały corocznie do dnia 31 marca Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym przygotowany został projekt
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
rok 2020, który stanowi załącznik do uchwały. Przygotowany projekt Programu reguluje
zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ogranicza problem bezdomności. Obejmuje
on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku;
2) odławianie zwierząt bezdomnych;
3) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku;
4) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
5) usypianie ślepych miotów zgodnie z nakazami ustawy o ochronie zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
7) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym;
8) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, odrobaczanie,
sterylizacja lub kastracja, znakowanie oraz szczepienie;
9) sterylizacja lub kastracja oraz znakowanie kotów wychodzących na zewnątrz
posiadających właściciela;
10) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt zawartymi w art. 11a ust. 7 projekt
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
rok 2020 został przekazany do zaopiniowania :
1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii,
2) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy,
3) organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
Ponadto przeprowadzane zostały konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku
Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego oraz uruchomione zostały konsultacje na stronach BIP,
www.ngo.krakow.pl oraz www.dialogspoleczny.pl.
Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020”. Uwagi do programu wniosła Fundacja
Zwierzęta Krakowa.
Wniesione uwagi, dotyczyły:
 wprowadzenia zapisu dotyczącego możliwości finansowania kosztów akcji sterylizacji
i kastracji wszystkich kotów posiadających swoich opiekunów.
1. Nie zaplanowano odrębnych środków finansowych w budżecie miasta, które mogłyby
zostać wydatkowane na sterylizacje i kastracje wszystkich kotów posiadających
właściciela. W związku z rosnącą liczbą trafiających kotów do schroniska w ostatnich
latach oraz danymi uzyskanymi podczas liczenia wolnożyjących kotów 2019 roku

w Programie na rok 2020 wprowadzono zapis o sterylizacji i kastracji oraz znakowania
kotów właścicielskich wychodzących na zewnątrz. Koty, które na stałe przebywają
w domach nie mają realnego wpływu na zwiększającą się liczebność kotów wolno
żyjących ze względu na stałe przebywanie w zamknięciu.
- zaproponowano, aby uniknąć ewentualnego nieprawidłowego zrozumienia przez
weterynarzy, stosowania wyłącznie terminologii KASTRACJI zarówno do kocurów, jak
i kotek, bo właśnie o zabieg kastracji chodzi Fundacji w tym wypadku.
2. W kwestii nazewnictwa Wydział Kształtowania Środowiska skontaktuje się
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jego stanowisko będzie decydujące.
Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Miasta Krakowa. W projekcie Programu
wskazano wysokość środków finansowych w kwocie 3 123 000,00 zł przeznaczonych na jego
realizację oraz sposób ich wydatkowania, które zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na
rok 2020.
Realizacja uchwały
a) nie ma wpływu na dochody miasta;
b) z wykonaniem uchwały wiąże się wydatkowanie środków budżetowych Miasta – środki
finansowe na pokrycie kosztów zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020:
1)
dz.900,rozdz.90013,§4300, działanie nr WS/PRL/06, GWSMK–kwota 2 940 000,00 zł
(kwota ta została zaangażowana w oparciu o umowę wieloletnią zarejestrowaną
w GRU pod nr W/I/3571/WS/95/2017 z dnia 19.12.2017 r. pomiędzy Gminą Miejską
Kraków a Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami),
2)
dz. 900, rozdz. 90095,§4300,działanie nr WS/PRL/05, GWSMK–kwota 118 000,00 zł;
3)
dz. 900, rozdz. 90095, §4210, działanie nr WS/PRL/05,GWSMK–kwota 50 000,00 zł;
4)
dz. 010, rozdz. 01095, §4170,działanie nr WS/PRL/05, GWSMK–kwota 15 000,00 zł;
c) nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu
Miasta Krakowa;
d) nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed
jego wprowadzeniem.
Mają powyższe na względzie, przedłożenie Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały
jest uzasadnione.

