
UCHWAŁA NR XCIV/2452/18
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta
Miasta Krakowa w zakresie utworzenia na terenie Krakowa

profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875, poz. 2232) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na podjęciu 
wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych czynności w celu utworzenia na terenie Krakowa 
profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, rozumianego jako miejsce, w którym jest 
prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki 
człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnego.

§ 2. Działania Prezydenta Miasta Krakowa, o których mowa w § 1, powinny obejmować 
w szczególności:

1) pozyskanie informacji na temat funkcjonowania takich ośrodków na terenie kraju;

2) przeprowadzenie analizy możliwości prawnych utworzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt na 
terenie Krakowa;

3) organizację spotkań w sprawie utworzenia ośrodka z udziałem zainteresowanych podmiotów, 
w szczególności: Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Skarbu 
Miasta Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Polskiej Akademii Nauk, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, organizacji pozarządowych, służb weterynaryjnych;

4) wytypowanie potencjalnego gruntu pod budowę ośrodka;

5) zlecenie studium wykonalności i projektu ośrodka;

6) wytypowanie inwestora oraz wyłonienie operatora ośrodka.

§ 3. Zadania ośrodka, o którym mowa w § 1, powinny obejmować w szczególności:

1) kompleksową pomoc wszelkim zwierzętom wolno żyjącym (zarówno tym podlegającym ochronie 
gatunkowej, jak i łownym), w tym odłowienie, transport, leczenie, rehabilitację i utrzymanie 
w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnego oraz całodobową opiekę weterynaryjną;

2) prowadzenie przejrzystego rejestru zgłoszeń, obejmującego nie tylko zgłoszenia czy przyjęcia, ale 
również dalsze losy zwierzęcia;

3) organizowanie wolontariatu oraz staży dla studentów weterynarii;

4) prowadzenie działalności edukacyjnej;

5) współpraca z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Strażą Miejską Miasta 
Krakowa, Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa i innymi podmiotami 
działającymi w przedmiotowym obszarze.

§ 4. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o przeprowadzenie analizy możliwości 
prawnych, finansowych i technicznych utworzenia na terenie Krakowa profesjonalnego ośrodka 
rehabilitacji dzikich zwierząt, o którym mowa w § 1.
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§ 5. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o przedstawienie Radzie Miasta Krakowa 
informacji na temat podjętych lub planowanych działań, o których mowa w § 1 i § 2, do dnia 
15 kwietnia 2018 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider
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