
UZASADNIENIE  

 

 Ustawową kompetencją rady gminy wynikającą z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 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 2021, 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 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 2021 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 w Biuletynie 

Informacji Publicznych https://www.bip.krakow.pl, na portalu dla organizacji pozarządowych 

www.ngo.krakow.pl, na platformie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu Dialoguj.pl 

(dialogspoleczny.krakow.pl). 

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”. Uwagi do programu wniosła Fundacja 

Zwierzęta Krakowa oraz Fundacja Stawiamy na łapy. 

 

Wniesione uwagi, dotyczyły: 

1. Wprowadzenia zapisu dotyczącego możliwości dokarmiania kotów wolno żyjących 

przez cały rok. 

Ad.1 Dokarmianie zwierząt poza najbardziej chłodnymi porami roku (późna jesień, 

zima i przedwiośnie) nie znajduje uzasadnienia. Dokarmianie w porze wiosny i lata 

prowadzi do uzależnienia kotów wolno żyjących całkowicie od człowieka.  

W przypadku zaprzestania dokarmiania zwierzęta te zatracają naturalne instynkty 

zdobywania pożywienia, co również sprzyja plagom gryzoni w Krakowie. Jednocześnie 

niekontrolowane podawanie bez ograniczeń karmy kotom w okresie wiosenno-letnim 
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nie tylko przyczynia się do ich zapasania, ale również naraża je na choroby. Pozostała 

niezjedzona karma stanowi pożywienie dla gryzoni, ale także przywabia do centrum 

miasta niepożądane dzikie zwierzęta jak np. lisy. Nadmierne dokarmianie kotów 

wpływa też zasadniczo na zwiększony rozród zwierząt niesterylizowanych,  

co potwierdzają dane dotyczące przyjmowania do Schroniska dla bezdomnych zwierząt 

w  Krakowie kociąt w wieku 0-3 miesiące.  

2. Przeznaczenia jak największej puli środków na kastrację kotów wolnożyjących, albo 

przez zwiększenie puli tych środków, albo przez rezygnację ze szczepień, które  

niekoniecznie spełnią swoją rolę w przypadku zwierząt po zabiegach kastracji - 

osłabionych zabiegiem, po narkozie i antybiotyku, co będzie powodowało brak 

skutecznego działania szczepienia. 

Ad. 2 Schemat sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi był omawiany podczas 

spotkań z lekarzami weterynarii, w tym – kwestie szczepienia zwierząt na najczęściej 

występujące choroby w populacji tych zwierząt. Zasady prowadzenia szczepień są 

wykonywane zgodnie ze sztuką lekarską. 

3. Wydzielenia wyraźne środków finansowych przeznaczonych na kastrację kotów 

właścicielskich od środków finansowych przeznaczonych na kastrację kotów 

wolnożyjących. 

Ad. 3 Dzielenie puli środków na koty wolno żyjące oraz domowe  nie wydaje się 

celowe, gdyż  podjęte działania w obu populacjach zwierząt prowadzą do 

wyznaczonego efektu jakim jest ograniczenie przyrostu populacji wolno żyjących 

kotów w naturze. 

4. Stosowania wyłącznie terminologii kastracji zarówno do kocurów, jak i kotek,  

bo właśnie o zabieg kastracji chodzi Fundacji w tym wypadku. 

Ad.4 Urząd Miasta Krakowa w procedowanych postępowaniach związanych  

z omawianą tematyką będzie się kierował wytycznymi Powiatowego Lekarza 

Weterynarii. 

5. Dodania zapisu dotyczącego, aby lecznice biorące udział w kastracji kotów wolno 

żyjących dysponowały zapleczem i środkami mającymi na celu izolację zwierząt 

chorych. 

Ad.5 Proponowany zapis znajdzie się w zapytaniu ofertowym oraz w później 

podpisanych umowach z lecznicami wybranymi do współpracy przy realizacji 

Programu. 

6. Dodania zapisu o ewentualnym leczeniu kota, w przypadku że kot po przywiezieniu na 

zabieg okaże się być chory. 

Ad.6 Dodatkowe leczenie kotów będzie prowadzone w związku z realizacją projektu 

Budżetu Obywatelskiego pn. „Zadbajmy o bezdomne koty! Pomóżmy kolejnym 

zwierzakom!” do wyczerpania środków przeznaczonych w nim na ten cel. 

 

Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Miasta Krakowa. W projekcie Programu 

wskazano wysokość środków finansowych w kwocie 3 572 500,00 zł przeznaczonych na jego 

realizację oraz sposób ich wydatkowania, które zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na 

rok 2021. 

 

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 2021:  

1) dz.900,rozdz.90013,§4300, działanie nr WS/PRL/06, GWSMK–kwota 3 410 000,00 zł 



(kwota 2 905 000,00 zł została zaangażowana w oparciu o umowę zarejestrowaną  

w GRU pod nr W/I/3747/WS/38/2021 z dnia 16.12.2020 r. pomiędzy Gminą Miejską 

Kraków a Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami), 

2) dz. 900, rozdz. 90095,§4300,działanie nr WS/ZOS/26, GWSMK–kwota 117 500,00 zł; 

3) dz. 900, rozdz. 90095, §4210, działanie nr WS/ZOS/26,GWSMK–kwota 30 000,00 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. 

 

 


