UCHWAŁA NR XXXVI/616/16
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016.
Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856; z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r. poz. 266) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2016”, 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/616/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 lutego 2016 r.
PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2016
I
Postanowienia ogólne
„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 roku
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r. poz. 266).
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 terenie Gminy Miejskiej Kraków.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowane przy
ul. Rybnej 3 w Krakowie;
2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 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;
3) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza;
4) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
5) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2016 roku.
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 dla bezdomnych zwierząt;
4) Policji.
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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) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku;
2) zapewnienie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie zwierząt bezdomnych;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
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.
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 terenu Krakowa.
2. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres, co najmniej 14 dni.
3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w schronisku, bezpośrednio po ich
przyjęciu.
4. Zwierzęta bezdomne trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia,
są trwale znakowane poprzez podskórne wszczepienie elektronicznych identyfikatorów oraz
wprowadzane do bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego.
5. Szczegółowy sposób postępowania określa regulamin schroniska.
V
Opieka nad kotami wolno żyjącymi
§ 6. 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.
2. Opieka obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie, odrobaczanie i zwalczanie pasożytów zewnętrznych u kotów przebywających poza
Schroniskiem, przez cały rok we współdziałaniu z organizacjami społecznymi, opiekującymi się
wolno żyjącymi kotami, karmą oraz innymi środkami zakupionymi przez Gminę Miejską Kraków;
2) finansowanie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów;
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3) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w schronisku.
VI
Odławianie zwierząt bezdomnych
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terytorium Gminy Miejskiej Kraków
prowadzi Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jako działanie o charakterze stałym.
2. Dopuszcza się odławianie zwierząt bezdomnych przebywających na terytorium Gminy Miejskiej
Kraków przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
3. 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.
4. Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazuje się do schroniska.
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego
w § 11.
6. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, po
okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
7. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
VII
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 8. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, są
poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan zdrowia
nie pozwalają na wykonanie zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.
VIII
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych
§ 9. 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.
IX
Usypianie ślepych miotów
§ 10. 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 zatrudniony w lecznicy schroniska.
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X
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 11. 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.
XI
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 12. Służby weterynaryjne schroniska albo lecznice weterynaryjne współpracujące ze schroniskiem
zapewniają całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych na
terytorium Gminy Miejskiej Kraków.
XII
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
§ 13. 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, w celu wymiany informacji i doświadczeń,
sporządzenia diagnozy problemów i potrzeb, oraz wypracowania nowych rozwiązań związanych
z problemem zwierząt bezdomnych;
4) wspieranie kampanii informacyjno – edukacyjnych na rzecz zwierząt domowych prowadzonych przez
organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt, działające na terenie Krakowa, poprzez
zamieszczanie publikacji na miejskich stronach internetowych, w szczególności na portalu Centrum
Edukacji Ekologicznej: www.ekocentrum.krakow.pl .
XIII
Finansowanie programu
§ 14. 1. Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach programu w kwocie
2 589 851,00 zł zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 i wydatkowane będą zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań:
1) 2 494 400,00 zł – na działania, o których mowa w § 5, § 6 ust. 2 pkt 2, § 7 – § 10 oraz § 12;
2) 25 000,00 zł – na działania, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1;
3) 60 000,00 zł – na działania, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2;
4) 10 451,00 zł – na działania, o których mowa w § 11 ust. 1.
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