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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Nowy Targ w 2023 roku 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 

Nowy Targ jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz.U.2022.572 tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 

(Dz.U.1998.116.753). 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

- Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Nowy Targ, 

- Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Nowym Targu, jednostkę organizacyjną, przy 

pomocy której Wójt Gminy Nowy Targ wykonuje powierzone mu zadania; 

- Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina ma 

zawartą stosowną umowę, wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego Programu; 

- 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; 

- Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 

w charakterze jego towarzysza; 

- Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 

przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

- Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

- Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ w 2023 roku. 

§ 2.  

Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Nowy Targ, za pośrednictwem Straży Gminnej, Wydziału 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami i Komendy Powiatowej Policji, a w jego realizacji 

uczestniczą: Schronisko, gospodarstwo zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich w przypadku 

ich bezdomności lub odebrania właścicielowi, lekarz weterynarii oraz wykonawca zajmujący się 

odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem sztuk zwierząt padłych (na podstawie umów zawartych 

z Gminą Nowy Targ). 

§ 3.  

Urząd współpracuje z organizacjami stojącymi na straży prawa w celu konsekwentnego 

egzekwowania przepisów dotyczących należytego utrzymania i traktowania zwierząt. 
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Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 4.  

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi, a w szczególności: 

1) humanitarne ograniczenie liczebności populacji zwierząt oraz kotów wolno żyjących, 

2) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi; 

2. Program obejmuje swoim zakresem realizację zadań wynikających z art. 11a ust.2 ustawy 

o ochronie zwierząt tj.: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowy Targ miejsca w schronisku dla zwierząt 

oraz objęcie ich opieką pielęgnacyjną i weterynaryjną, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez promocję adopcji, 

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; 

3. Realizacja Programu polegała będzie w szczególności na: 

1) przyjmowaniu przez Urząd zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, 

2) umieszczaniu bezdomnych zwierząt w schronisku, 

3) zapewnianiu opieki wolno żyjącym kotom, w tym dokarmianiu ich w razie zaistniałej konieczności, 

4) odławianiu bezdomnych zwierząt (w przypadku zaistnienia takiej konieczności, za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia odławianych 

zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia), 

5) wykonywaniu zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt, 

6) prowadzeniu działań mających na celu poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

7) usypianiu ślepych miotów, 

8) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

9) udzielaniu pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych i zapewnianiu im całodobowej opieki. 

Rozdział 3. 

OGRANICZANIE POPULACJI I WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 5.  

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów realizuje: 
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1) Schronisko, obligatoryjnie przeprowadzając (przez lekarza weterynarii współpracującego ze 

Schroniskiem) znakowanie transponderem oraz zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

Schroniska z terenu Gminy Nowy Targ, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek, tj. Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt w Nowym Targu, ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ, 

2) Gmina poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt (głównie w zakresie kotów 

wolno żyjących), tj. lek. wet. Stanisław Antolec - Gabinet Weterynaryjny, ul. Tatrzańska 22, 34-431 

Ostrowsko. 

§ 6.  

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1) Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów dot. 

psów przekazywanych do Schroniska przez Urząd, tj. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

w Nowym Targu, ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ, 

2) Gmina, poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt (głównie w zakresie kotów 

wolno żyjących) tj. lek. wet. Stanisław Antolec, Gabinet Weterynaryjny, ul. Tatrzańska 22, 34-431 

Ostrowsko, 

3) Usypianie ślepych miotów w zakresie określonym w pkt. 2 odbywa się po przyjęciu przez Gminę 

zgłoszeń w przedmiotowych sprawach. Gmina zleca zakładowi leczniczemu dla zwierząt wykonanie 

zabiegu po wcześniejszym odebraniu ślepego miotu przez przedstawiciela zakładu leczniczego, 

z miejsca wskazanego przez zgłaszającego. 

§ 7.  

Ustala się następujące zasady wyłapywania zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Nowy Targ: 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ odbywać się będzie w sposób 

stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń napływających od mieszkańców o błąkających się bez 

opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, po ustaleniu 

miejsca przebywania zwierzęcia, 

2. Bezdomne zwierzęta doprowadzane będą do schroniska przed przedsiębiorcę prowadzącego 

schronisko, o którym mowa w §5 pkt.1, 

3. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Straż Gminna w godzinach pracy Urzędu. Po 

godzinach pracy Urzędu lub w dni wolne od pracy, zgłoszenia przyjmuje Komisariat Policji w Nowym 

Targu, 

4. Zwierzęta bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację 

weterynaryjną, zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

5. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, 

pod warunkiem pokrycia kosztów poniesionych przez Gminę, w tym kosztów wyłapania, transportu oraz 

przetrzymywania zwierzęcia w Schronisku. 

Rozdział 4. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 8.  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowy Targ realizują: 

1) Schronisko - poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłoszonych do schroniska przez Urząd 

lub Policję, 
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2) Gmina - poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 

gospodarskich, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu. 

§ 9.  

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi odbywa się poprzez: 

1) Dokarmianie realizowane  Urząd, poprzez zakup i wydawanie karmy kotom wolno żyjącym przez 

Straż Gminną w szczególnych sytuacjach wymagających interwencji Urzędu, 

2) Wydawanie skierowań na zabiegi (w tym zabiegi dotyczące usypiania ślepych miotów) i leczenie 

zwierząt, w ramach zawartej umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt o którym mowa w § 5 pkt 2. 

§ 10.  

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) Urząd, poprzez promocję adopcji zwierząt przebywających w Schronisku, prowadząc działania 

zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli poprzez umieszczanie informacji o zwierzętach 

przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Gminy. 

§ 11.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje Gmina, poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie 

całodobowej opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu 

Gminy Nowy Targ (lekarz weterynarii wskazany w załączniku nr 1 do Programu). 

Rozdział 5. 

ZAPEWNIENIE MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W GOSPODARSTWIE 

ROLNYM 

§ 12.  

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich, następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Nowy Targ z właścicielem 

gospodarstwa wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego Programu, 

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn 

utraciły swoje dotychczasowe schronienie i utrzymanie, ponosi Gmina Nowy Targ. W przypadku, gdy 

możliwe jest ustalenie właściciela takiego zwierzęcia, kosztami opieki zostanie obciążony jego 

właściciel.  

Rozdział 6. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 13.  

Działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych, 

prowadzi Urząd oraz placówki oświatowe z terenu Gminy Nowy Targ. Działania, o których mowa 

powyżej realizowane będą: 
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1) w szkołach na terenie Gminy - poprzez włączenie do treści programowych z zakresu ochrony 

środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, standardami opieki nad 

zwierzętami, 

2) wśród mieszkańców Gminy - w formie informacji zamieszczanych na stronach internetowych oraz 

w prasie lokalnej, jak również dyskusji prowadzonych na zebraniach wiejskich. 

Rozdział 7. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 14.  

1. W budżecie Gminy Nowy Targ na rok 2023 rok, zostały zabezpieczone środki finansowe na 

wykonanie zadań wynikających z realizacji Programu, w wysokości: 260.000,00 zł (słownie: dwieście 

sześćdziesiąt tysięcy złotych). Plan finansowy przewidujący podział finansowania na poszczególne 

zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Programu. 

2. Środki, o których mowa w ust.1 wydatkowane będą na podstawie faktur (rachunków) 

wystawionych przez podmioty świadczące usługi w ramach niniejszego Programu. 

3. Środki przeznaczone na realizację Programu, wydawane będą: 

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: 

a) uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, 

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
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Załącznik Nr 1  

Wykaz podmiotów uczestniczących w realizacji Programu: 

1. Schronisko przyjmujące i zapewniające opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowy 

Targ: 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu 

ul. Kokoszków 101 

34-400 Nowy Targ 

2. Gospodarstwo zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich w przypadku ich bezdomności lub 

odebrania właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Nowy Targ prowadzi: 

lokalizacja gospodarstwa: 

ul. Grel 35, Ludźmierz 

34-471 Ludźmierz 

3. Lekarz weterynarii zapewniający opiekę weterynaryjną zwierzętom z terenu Gminy Nowy Targ: 

lek. wet. Stanisław Antolec 

Gabinet Weterynaryjny 

ul. Tatrzańska 22 

34-431 Ostrowsko 

4. Odbiór, transport i unieszkodliwianie sztuk padłych zwierząt nieobjętych dopłatą ARiMR 

zapewnia: 

SARIA Polska Sp. z o. o. 

Przewrotne 323 

36-003 Przewrotne 
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Załącznik Nr 2 

Plan finansowy do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2023 

Na realizację niniejszego programu w budżecie Gminy na rok 2023 zostały 

zabezpieczone środki w wysokości 260 000,00 zł. 

W roku 2023 roku przewiduje się finansowanie następujących zadań: 

- na wyłapywanie bezdomnych zwierząt:11 000,00 zł 

- na opiekę w schronisku:145 000,00 zł 

- na wykonanie zabiegu kastracji i sterylizacji: 16 000,00 zł 

- na usypianie ślepych miotów: 9000,00 zł 

- na umieszczenie w gospodarstwie rolnika zwierząt gospodarskich: 6000,00 zł 

- na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w związku z wypadkami drogowymi 

z udziałem bezdomnych zwierząt: 70 000,00 zł 

- odbiór, transport i unieszkodliwianie sztuk padłych zwierząt nieobjętych dopłatą ARiMR: 

2000,00 zł 

- na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt: 1000,00 zł 

Podczas realizacji Programu niniejszy plan finansowy może ulegać zmianie 

w zależności od potrzeb finansowania poszczególnych zadań w ciągu roku. 

 


