
RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

uchwala Nr XXX|ll/325/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 22 rnatca 2018t .

w sprawie przyjecia programu opieki nad zwieeetami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwier2qt na terenie cminy pietrowice Wielkie na 2019 rok

Na podstawre art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia I marca 1990 r o samozEdzte gmlnnym

\\ DzU. z 2O17t poz 1815 z p6zn. zm) w zwiEzkr z atl. 1ja ust. 1,2 5,6 w zw z art jj ust.1,

art 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronre zwlerzqt ( tj Dz U z 2Oj7 r. poz. 1840 ) na

wniosek W6jla Gm ny

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

s1

Przyjrnuje sre "Program opieki nad zwezQtami bezdomnymioraz zapobleganta bezdomnosci zwierzqt

na terenie Grnrny PElrowice Wielkie na rok 2018 w brzmieniu okrestonym wzalEcznrku do uchwaly

s2
Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy

s3

Uchwal9 oglasza siQ na tablcy ogloszeh Urzedu Gminy Pretrowice Wietkie

s4
Uchwala wchodziw zycie z dniem podlgcra

PRZEWO CY
Rady Gminy



Zalqcznik do uchwaly
Nr XXX|U325i2018
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 22.032UA

PROGRAiI OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCT ZWIERZAT NA TERENTE GMtNy ptETROWtCE WIELK|E W 2018 ROKU

Poltanowlonla og6lne

sr

llekroc w uchwale jest mowa o

I ) Urzedzie - na ezy przez to rozumiea Urzqd Gminy w p etrowrcach W e kich

2) Ustawie - rale2y Wzez to rozumie6 Ustawe z dnia 21 sierpna 1997 r o ochronie zwerzqt
(Dz.U z2117t paz 1840 z pozn zfi J

3) Schronisku - nalezy ptzez lo rozumied Schronisko dla Bezdomnych Zw erzqt

w Racrborzu prowadzone przez Przedsiebrorstwo Komunalne sp z o o. w Ractborzu

4) Programie - nalezy ptzez to rozumec Program oplekt nad zwierzetami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomnoscr zwiezqt na terenie cmtny Pietrowrce Wielkie w 20j8
roku

Zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w Schronisku

s2

Zapewnren e opieki bezdomnym zwrerzetom z lerenu Gminy Pietrowce Wrelke lest rea zowane

poprzez podp san e umowy ze schron skiem na sw adczen e uslug z zakresu

1) zapewnienia n ezbgdnej opreki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzetom

2) zapewnienie podstawowych niezbednych warunk6w santtarno,bltowych przetrzynywanym

zwrerzetom.

3) przelrzymywanieiobserwaclazwierzEtpodejrzanychowscieklizne.

4) n ezwloczne podelmowan e dzialan na podstawre tnlerwencjt telefoncznych dotyczqcych

bezdomnych zwierzEt z terenu Gminy w przypadkach potrqcei I pogryzlen

Oplokl i dokamlanlo nad wolno tyllcyml kotrml

s3

Sprawowanie oprekl nad kotam wolno zyjqcym w tym tch dokarmian e, realtzowane lest poprzez

1) zakup karmy dla kol6w wolno zylqcych i przekazante wyznaczonemu praco\{/n kowr

Zakladu Gospodarkl Komunalnel w Piekowcach Wielkich w cetu ich dokarmianra.

2) podelmowanie inteMencj w sprawach kot6w wotno 2yjqcych przy udziale organizacj

spolecznych klorych statutowym ce em dzialania iest ochrona zwierzqt



Odlawl.nle bozdomnych zviorzqt

s4

Na lerenre Gmrny P etrowrce Wielke wylapywan e bezdomnych zwrerzqt realtzowane lesl przez

Schron sko w Rac borzu na podslawie podpisanej umowy, zgodn e z zasadam :

1) wylap)./vanie bezdomnych zw erzat ma charakter staly rnteMencylny,

2) wylap).,vanrem bedq oblQte bezdomne zwierzeta pozostawione bez oprek w stosunku

do kt6rych nre rstn ele mo2lrwosc ustalen a ch wlasctcle i,

3) wylapywanre bezdomnych zwrerzqt bQdzie prowadzone wylEcznie ptzy uzyct\)

speclalistycznego sprzetu pzeznaczonego do wylapywania zwrer2q1, kt6ry nie stwarza

zagtozenia dla Zycia izdrowra. a takze nie bqdzie zadawal m cerprenia

4) transport wylapanych bezdomnych zw erzQt bedzie odbwval srQ Srodkem kansportu

przystosowanym do bezprecznego humanitarnego przewozu zwrerzqt.

St ryllz.cl. I kaltr.cF zwl.r.lt w schronbk ch

s5

Ogran czan e populacli bezdomnych zwieeal paptzez steryhzaclQ I kastracle zwierzAt domowych w

szczeg6lno3ci ps6w kot6w lest realizowane pzez Schronlsko w kt6rym bgdE przeprowadzane

zabregrsterylizacj lub kastracirzwierzqt przyjetych do schroniska, z wyiqtkiem zwierzqt, u kt6rych

istn ejE przecwwskazan a do wykonan a tych zabiegow, z uwag na stan zdrowia ub wiek,

zgodnie z wystepuiacymi zasadami:

1) zabieg sterylizacli kastracl mogq bya ptz eprowadzane wylqcznie przez lekarza

weterynar i,

2) zabiegom sterylizacli i kastracj n e podlegaiq zwierzqta w okresie 14 dn od

umieszczenra w Schronisku z uwagi na moZliwoS6 zgloszen a siQ wlascrcleia ub

op ekuna

Poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwierzet

s6

Poszukiwanre wlascceli dla bezdomnych zwierzEt realizowane jest poprzez

1) informowanre o mozliwosc ach adopcji zwierzql bezdomnych. umieszczonych na

stronie rnternelowej Schroniska z ktdrym podpisano umowe na wylapywanie i dalszQ

adopcjQ.

2) wsp6ldzralanre z argantzac)aan1 spolecznymi w zakresie poszukiwanra nowych

wlaSciciel zwrerzEt.



Usypianie Slepych miot6w

Q7

Usyp an e Slepych miot6wl

1) usypianie Slepych miot6w mo2e naslqpi6 v.,.lla.cz"t,e ptzez tekarza weterynarir w

Schronrsku zgodnie z podpisanq umowq

2) fakl i przyczynQ uspienia Slepych motdw odnotowuje sie w ewtdencjr prowadzonej

przez Schron sko.

3) zwerze usypane mus byc traktowane do ostatn el chwili Zycia lagodnie i przyja2nre

nalezy zaoszczedztt. mu tMogi i dodatkowych udreczeft sam zabieg uspienia

powinien bya wykonany w spos6b hUmanrtarny

4) zwtoki uspionych zwterzqt muszq byc odpowtednio zabezpieczone do czasu zabranta

rch przez odpowiednte sluzby do tego przeznaczone.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzet gospodarskich

s8

1 W ceu zapewnena miejsca dla zwreeat gospodarskch w zakresre zabezpoczena
pomieszczen gospodarskrch w przypadku kon ecznosc ulokowanra w nch zwezql gospodarskrch

wskazuje sie Ro nicza Sp6ldz elnre Produkcyjna w Makowie ut Sp6ldzie cza 1

2 Zakres umowy okresla gotowos6 zapewn en a m wlascwej opreki do czasu ich zwrotu lub innego

rozstrzygniQcia okreslonego w arl 7 ust. 6 ustawy

Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarze6 drogowych

z udzialem zwierzat

59
Zapewnienre calodobowel oprekiweterynarylnel w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem

zwrerzEt realzowane lest poprzez zawarc e stosownej Lrmowy przez Gm ne p elrowtce Wlelkle z

Gabrnetem Weterynarylnym Norberta Ehr Jana Lewandowsktego w pawlowle

Srcdkl flntnsowe przek.zan. na roaltsacrl prggr.mu

sr0

1 Srodk frnansowe na realzacle zadan wynikalqcych z programu zabezp eczone sE w budzecie

Gm ny P elrowice Wielkie na 2018 rok na poziomre 15.000 zl

2. Srodki te bedE wydatkowane w spos6b celowy. oszczgdny z uwzglgdnieniem zasad uzyskiwan a

najepszych efektow


