UCHWAŁA NR LIV/753/12
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/524/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XL/524/ 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012
wprowadza się następujące zmiany:
1) wprowadzenie do wyliczenia w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie działania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie mieszczącego się przy ul. Rybnej 3 w
Krakowie, podejmowane są czynności dla ograniczenia bezdomności zwierząt domowych oraz
przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powodowanym przez te zwierzęta, w szczególności:”;
2) w § 4 ust. 1 pkt 1 po wyrażeniu „w wypadku drogowym” skreśla się frazę „oraz zapewnienie całodobowej
opieki weterynaryjnej”;
3) § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków jako działania
o charakterze stałym:
a) 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
dotąd pozostawało;
b) działania w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych prowadzi Krakowskie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami posiadające zezwolenie Gminy w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
oraz działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami;
c) odłowione zwierzęta domowe przewozi się i oddaje pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Krakowie przy ulicy Rybnej 3;
d) odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie
2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do wydania osobom chętnym w ich nabyciu;
e) odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.”;
4) § 4 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, które mają
miejsce na terenie Gminy Miejskiej Kraków i udzielanie pomocy tym zwierzętom przez własne służby
weterynaryjne schroniska lub lecznice weterynaryjne, z którymi schronisko współpracuje;”;
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5) § 4 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie we współdziałaniu z organizacjami społecznymi,
prowadzącymi akcje dokarmiania wolno żyjących kotów, karmą zakupioną i dostarczoną przez Gminę oraz
przygotowanie i rozpropagowanie apelu do zarządców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
o przystosowanie obiektów (otwieranie „okienek piwnicznych”) tak, aby koty wolno żyjące znalazły
schronienie przed zimnem i mrozem”.
§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa
Bogusław Kośmider
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