UCHWAŁA NR XII/111/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pszczółki
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr
172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,
poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157,
poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117,
poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.: z 2004 r. Nr 69 poz.625, Nr 92 poz.880, Nr 96
poz.959, z 2005 r. Nr 33, poz.289, Nr 175, poz.1462, z 2006 r. Nr 249, poz.1830, z 2008 r. Nr 199 poz.1227,
z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz.668, Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 47, poz.278, z 2011 r. Nr 230,
poz.1373) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
domowych na terenie gminy Pszczółki.
§ 2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów
przebywających w granicach administracyjnych gminy Pszczółki.
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
1) zapewnienie miejsca i opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
2) interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych, tj. takich, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone
i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela,
3) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami poprzez współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno
żyjących w zakresie ich dokarmiania, opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz ograniczania ich rozrodczości,
4) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę gminy zwiarząt, które w wyniku wypadków losowych
(zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela,
5) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom oraz kotom
zebranym z terenu Gminy i zwierzętom, które utraciły właściciela bądź były uczestnikami zdarzeń drogowych.
§ 4. 1. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:
1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt,
2) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową
opieką gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom,
3) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości,
4) umożliwienie bezpłatnego usypiania "ślepych miotów" wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do
ich sterylizacji.
2. Charakter współpracy oraz tryb postępowania w zakresie zadań wymienionych w ust.1 pkt 3 i 4, zostaną
określone w drodze porozumienia, zawartego pomiędzy gminą Pszczółki a społecznym opiekunem kotów.
§ 5. 1) Gmina pokrywa koszty uśpienia chorych, bezdomnych zwierząt.
2) Finansowanie zabiegów, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie zgodnie z ustawami o finansach
publicznych i zamówieniach publicznych.
3) Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich
nowych właścicieli, lub chore bezdomne, jeżeli lekarz weterynarii uzna że nie rokują nadzieji na wyzdrowienie
a dalsze ich życie przysporzyło by im cierpienie i ból.
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4) Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, któremu gmina zleci świadczenie usług w tym
zakresie.
§ 6. 1) Za poszukiwanie nowych właścicieli psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.
2) Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez: prowadzenie akcji
adoptacyjnej bezdomnych zwierząt z terenu gminy, stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie
internetowej oraz umieszczenie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na tej stronie oraz na
tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnych,
zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.
§ 7. 1) Gmina zapewni opiekę lekarsko-weterynaryjną, schronienie i wyżywienie psom, kotom oraz zwierzętom
dzikim, uczestnikom zdażeń drogowych na terenie gminy.
2) W roku 2012 interwencję w powyższym zakresie podejmować będzie Lecznica dla Koni i Małych Zwierząt
w Trąbkach Wielkich, ul.Gdańska 18, tel. 58 682 83-95.
3) W przypadku bezdomnych zwierząt gospodarskich zostaną one przetransportowane do gospodarstwa rolnego
w miejscowości Ulkowy, którego właścicielem jest pan Jan Wawrzyniak, gdzie zostanie im zapewniona
należyta opieka lekarsko-weterynaryjna oraz schronienie i wyżywienie do czasu znalezienia nowego
właściciela. Koszty związane z powyższymi działaniami ponosi gmina Pszczółki.
§ 8. W uchwale budżetowej gminy Pszczółki na rok 2012 na realizację niniejszego programu przeznaczono
kwotę 6.000,00 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.11 ustawy o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych gminy. Z kolei art. 11a tejże ustawy nakłada na Radę Gminy obowiązek przyjęcia
corocznie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Pprzygotowany przez Wójta projekt programu został przedstawiony do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi
weterynarii oraz dzierżawcom obwodów łowieckich działajacych na terenie gminy Pszczółki. Uwagi zawarte
w opinii powiatowego lekarza weterynarii zostały uwzględnione w niniejszym projekcie. Dzierżawcy kół
łowieckich nie wydali w ustawowym terminie opinii, co zgodnie z art. 11a pkt. 8 uznaje się za akceptację
przesłanego programu. W związku z powyższym projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt przedkłada się Radzie Gminy celem podjęcia uchwały
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