
                                                                                                      Załącznik   

                                     do Uchwały Nr XXVI/171/14

               Rady Gminy Pęcław 

                  z dnia 11 marca 2014 r.  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Pęcław na 2014 rok. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć gminę Pęcław; 

2) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pęcław; 

3) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856); 

4) Właścicielu, należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Pęcław 

posiadającą zwierzę, o którym mowa w niniejszej uchwale; 

5) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt w Głogowie,  

ul. Żukowicka 1a, 67-200 Głogów. 

6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęcław na 2014 rok. 

§2 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Pęcław. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie gminy Pęcław – Wójt;  

2) Schronisko dla bezpańskich zwierząt. 

 

Rozdział II 

Cel i zadania programu 

§3 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęcław oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 



1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pęcław; 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi; 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

 

Rozdział III 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 4 Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów, realizują: 

- Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 

przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 

Rozdział IV 

Opieka nad zwierzętami 

§ 5 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pęcław realizują: 

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych wyłapanych i dostarczanych 

do Schroniska; 

1) Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia, w razie konieczności, miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, w 2014 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Panią Wioletę 

Grombik, które znajduję się w miejscowości Pęcław 19, 67-221 Białołęka. 

§ 6 Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje się  

poprzez: 

1) Zakup i wydawanie karmy społecznemu opiekunowi (karmicielowi) kotów wolno 

żyjących oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów 

z zakładami leczniczymi dla zwierząt, 

2) Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 7 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 Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt. 

§ 8 Odławianie bezdomnych zwierząt: 

1) Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się        

lub zostały porzucone przez człowieka a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela; 

2) Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska z którym 

Gmina ma podpisaną umowę. 

3) Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pęcław zajmuje się 

Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS, Galileusza 8/29  

w Głogowie zgodnie z zawartą umową. 

§ 9 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku; 

2) Urząd Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt  

w zakresie opieki weterynaryjnej. 

§ 10 Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie 

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują: 

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania 

ślepych miotów; 

2) Urząd Gminy poprzez zawierania umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

 

Rozdział V 

Finansowanie programu 

§ 11 Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zapewnione 

w budżecie gminy Pęcław w kwocie 30 000 zł. 

§ 12 Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, 

zgodnie z ustawą z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  

poz. 907 z późn. zm.).  

 

 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 

1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) został przygotowany Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęcław w 2014 roku, 

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację 

takich zadań jak: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 

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; 

6) Usypianie ślepych miotów; 

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

 

  

 

 

 


