
UCHWAŁA NR XVI.125.2016
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2017 r."

Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dni 21 sierpnia  1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce  na 2017 r. zwanym dalej "Programem".

§ 2. Celem Programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym 

kotom, przebywającym w granicach adminstracyjnych gminy,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt,
3) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego  traktowania zwierząt, odpowiedzialnej 

opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji lub kastracji psów, kotów, adopcji zwierząt.
§ 3. Program obejmuje realizację następujących zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt.
Rozdział 2.

Zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 4. 1. Realizacja zadań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzona jest przy współpracy z:

1) Referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pełczycach,
2) Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach,
3) Schroniskiem dla zwierząt,
4) Posterunkiem Policji zgodnie ze statutem jednostki,
5) Przychodnią weterynaryjną,
6) Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce zwierzętom gospodarskim.

2. Na terenie Gminy Pełczyce odławianie zwierząt odbywać się będzie na zgłoszenie 
interwencyjne.
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3. Do czasu przekazania zwierzęcia do schroniska przebywać ono będzie w Doraźnym Punkcie 
Adopcyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Pełczycach przy ul. Rakoniew, gdzie zostanie 
poddane kontroli weterynaryjnej i przekazane w przypadku nie ustalenia właściciela  do schroniska. 
W przypadku ustalenia właściciela, koszty wyłapywania, transportu i utrzymania w Doraźnym 
Punkcie Adopcyjnym lub w schronisku, zwraca Gminie właściciel zwierzęcia.

4. Zadania związne z zapewnieniem opieki wolno żyjącym kotom z terenu Gminy Pełczyce, w 
tym dokarmianie wykonują:
1) Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pełczycach,
2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

§ 5. Zadania związane z ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt realizowane są poprzez:
1) sterylizację i kastrację psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących,
2) usypiania ślepych miotów psów i kotów.

§ 6. Gmina wskazuje gospodarstwo rolne, położone w Chrapowie 5, 73-260 Pełczyce w celu 
zapewnienia miejsca przetrzymywania zwierząt gospodarskich pochodzących z terenu Gminy 
Pełczyce.

§ 7. 1. Całobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy 
Pełczyce zapewnia Przychodnia Wetrynaryjna, Adam Piłaszewicz, ul. Kopernika 15, 73-200 
Choszczno.

2. Gmina pokrywa koszty zabiegów weterynaryjnych i eutanazji  lekarzowi weterynarii zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie.

3. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie 
poniesionych kosztów  leczenia.

§ 8. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom schronienie poprzez umieszczenie ich w 
Schronisku dla Bezdomnych  Zwierząt w Jędrzejewie, Punkt Adopcyjny w Choszcznie, VET-ZOO 
SERWIS z siedzibą w Trzciance, ul. M. Konpnickiej 62, 63-980 Trzcianka.

Rozdział 3.
Edukacja mieszkańców.

§ 9. 1. Gmina  w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej 
opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania

2. Działania edukacyjne prowadzone są poprzez:
1) prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnych zachęcających do opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami, zachęcanie właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji lub 
kastracji,

2) prowadzenie na stronie internetowej gminy zakładki "PSY DO ADOPCJI".
Rozdział 4.

Finansowanie programu.
§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokosci 50.000,- zł. 

zabezpieczone w budżecie Gminy na 2017 r. będą wydatkowane zgodnie z bieżącymi potrzebami.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po uływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marek Szczepanik
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Na podsatwie art. 11a, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z
2013 r. poz. 856 ze zm.) rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1,
określa w drodze uchwały, corocznie do 30 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program obejmuje realizację nastepujących zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schornisku,

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.

Zgodnie z art. 11 a, ust. 7 w/w ustawy projekt programu, o którym mowa w ust. 1, burmistrz
najpóźniej do 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,

2) dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy.

Podmioty, o których mowa w art. 11 a, ust. 7 w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu
programu wydają opinię. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego
programu.
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