
UCHWALA NR XVIUI50/2020
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 24 lutego 2020 r

Ir spre*ic pr4jfcis programu opicki nad z*ier4lami bezdomnymi orez z2pobirgrni. bezdomno6ci
zwierzqt na terenie Gminy Pi€trowice Wielkie na 2020 rok

Na podstawie an. l8ust.2pkl 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tj.; Dz.U.
z2019r. poz.506) wzwiqzl:u zart. llausl. 1,2,5,6 wzw. zan. ll ust.l, art. lla usla\rT zdnia 2l sierpnia
1997 r. o ochronie zwierzat ( tj. Dz. U.22019 r. WL 122) na wniosek W6jta Gminy

Rtd. Gmitry Pietrowice Wielki€
uchwrla

$ l. Przyjmuje si9 "Program opieki n6d zwierzglami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierzqt
na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2020" w brzmieniu okeilonym w zalqcaiku do uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaty po$ierza si9 w6jlowi Gminy.

0 3. Uchwale ogtasz-a sie na tablicy ogloszei Urztdu Gminy Pietrowice Wielkie.

g 4. Uchwalq wchodzi w zycie po uplywie l4dni od dnia jej ogloszenia wDzienniku Ur4dowym
wojewodzlwa Slqskiego

Przewodniczqct Rady Gminy

l'iotr Bajak
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Zalqcznik do uchwaly Nr Xyllll50/2020

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 24 lutego 2020 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSO ZWIERZAT NA TERENIE GMTNY PIETROWICE WIELKIE W 2O2O ROKU

PostrDowienir 0g6lDe

g l. Ilekrod w uchwalejest mowa o;

l) Programic - nalezy przez to rozumied Program opieki nad zwierzQtami bczdomnlmi oraz z6pobiegania
b€zdomnosci zwierz4t naterenie Gminy Pielrowice Wielkie \I 2020 roku

2) Schronisku - nalezy przez to rozumied Schronisko dla Bezdomnych Zwieft4l w Raciborzu prowadzone
przez Pfledsilbiorstwo Komunalne sp- z o.o. w Raciborzu

3, Arz.qdzie - nalery pzez to rozumie6 Urz4d Gminy w Pietrowicach Wielkich.

4) Ustawic - nalezy przez to rozumie6 Uslaw? z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ochronie zlvierzqt @LU. 22019r.
poL 122 z Wt\. Tn.l

Zapewnienie bezdomDym zwierzftom miejsca w Schronisku

S 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zrvierzgtom z lerenu Gminy Pietrowice Wielkie jesr realizorvane
poprzez podpisanie umowy ze Schroniskiem na swiadczenie uslugz zakesu:

l) zape\xnienia niezbgdnej opieki weterynaryjnej przetrzlmywanym zwjcrzilom,

2) zapewnicnie podstawowych, niezbQdn).,ch Narunk6w sanilamo-bylo\ ych przetrzymy\,lanym zwierzglom,

3) przelrzym) xanie iobserwacja zwierzql podejrzaiych o wiciekli?x9,

4) niezwloczne podejmowanie dzialai na podslawie interwencji lelefonicznych dotyczqcych bezdomnych
zwierzqt z terenu Gminy w przypadkach porrqceri i pogryzien.

Opieka nrd woltro ryjqcymi ko(rmi w tym ich dokarmirnie

E J. Spra$owanie opieki nad kotami wolno zyjqc)-mi, \r'lym ich dokarmianie, realiTowane jest poprzcz:

l) zakup karmy dla kol6w wolno Aj4cych i przekazanie wyznaczonemu pracorvnikowi Zakladu Gospodarki
Komunalnej w Pietrowicach Wielkich w celu ich dokarmiania,

2) podejmowanie inrcrwencji w sprawach kol6w \\olno zrtcych prry udziale organiz-acji spolecaych,
k16rych staluiowym celem dzialaniajest ochrona zwierzqt.

Odlaairnie bczdomnych zi?ierzlt

$4.Na terenie Gminy Pietrowice Wielkie wylapywanie bezdomnych zvierzqt realizowane jest przez
Schronisko w Raciborzu na podslawie podpisanej uno$y, zgodnie z zasadami:

l) rylapywanie bezdomnych z\yier4t ma charakler staly i inlerwencyjny,

2) wylapywaniem bd4 obj(te bezdomne zwierzgia pozostawione bez opieki, w slosunku do k16ry€h
ni€ istnieje mozliwose ustalenia ich wlascicieli,

l) w)tapywanie b€zdomnych zwierz4t b9dzie prowadzone wylqcznie przy uzyciu specjalislyczrego sprzgtu
p.Leznzczonego do w]lapywania zwicrzEt, kl6ry nie slwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia,a lakze
nie bgdzie zadawal im cierpien;a,

4) lranspon wylapanych bezdomnych zwierzql bedzie odbywal sit Srodkiem transporlu przysloso$anym do
hcTniecznego i humanilarnego przewo/u 7!\'rerzqr.

Stcryli,acj, i kastracja zricrzqt w schroniskach

S 5. OgBniczanie populacji bezdomnlch ztricr4t poprzez steryliT2cje i kastracjf z$ierzAl domo\rych,

w szczeg6lnosci psfiy i kot6\r jest realizollane przez Schronisko, w kt6l-\rn bQdq przeprorvadzine

zabiegi slerylizac.ji lub kasrracji zwierz4t przyjgtych do schoniska. z wl,jqlkiem zwierzqr, u kl6rych
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istniej4 przeciwwskazaria do wykonania tych zabieg6w, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, zgodnie

z \Yystppujqcymi zrsadami:

l) zabiegi sterylizacji i kastracji mog4 byd przeprowadzane wyl4czie przez lekarza weterynarii,

2) zabiegorn sterylizacji i kastracji nie podle8ajq zwierzgla w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku
z uwagi na mozliwosd zgloszenia si9 wlaJciciela lub opickuna.

Poszukiwrnie wlzscici.li dla bczdomnych zwierzqt

E 6. Poszukiwanie rvlaJcicieli dla bezdomnych zwierzqt realizowane jest poprzez:

l) informowanie o mozliwoSciach adopcji zwierzql bezdomnych, umieszczonych na slronie inlemetowej
Schroniska, z k6rym podpisano umowg na *ylapywanie i dalsz4 adopcjl,

2) wsp6ldzialanie z organizacjami spolecanymi w zalresie poszukiwania nowych wlaicicielizwierz4t.

Usypianie 5l€pych miot6w

F 7, UslTianie Slepych miol6w:

f) usypianie llepych mio(6w moze nastqpit wylqcznie przrz leka.za weterynarii w Schronisku, zgodnie

z podpisan4 umowE,

2) fakt i przycryne ujpien;a slepych miot6w odnotowuje sit w ewidencji prowadzonej Fzez Schronisko,

3) zwierzg usypiane musi by6 lrakowane do ostahiej chwili zycia tagodnie i przyi&nie, nale4 zaoszczQdii
mu lrwogi i dodatko\ilch udr$czeh, sam zabieg uSpienia powinien by6 wlkonany w spos6b humanitamy,

4) zwloki uspionych zwierzql muszq byt odpowiednio zab.zpieczone do czasu zabrania ich przez

odp('*iednie sluzby do lego prema(zone.

Wsk zatrie gospodarstwa rolnego w celu zIpewnienil mi€jsca dls zwierzlt gospodrrskich

S 8. l. W celu zapewnienia niejsca dla zwierzqt gospodarskich w z,akresie zabezPieczenia pornieszczei
gospodarskich w przypadku koniccznoSci ulokorvania w nich zwierzqt gospodarskich, wskazuj€ si9 Rolnicz4

Spoldzielni$ Produkcyjnq w Makowie ul. Spirdzielcza l.

2. Zakres umo\7 okresla goloNosa zap€wnienia im wlaJciwej opieki do czasu ich zwrotu lub innego

rozstrzygnigcia okrcilonego w an.7 usl.6 ustawy.

Zapewnienie calodobowej opieki weter-vnaryioei w przyp.dku zdarzc6 drogo$rch

z udzialem a ierzqt

S 9. Zapewnienie calodobowej opicki weterynaryjnej wptzypadkach zdarzc,'r dro8o$?ch zudzialem
zwierzql realizowane jest poprzez zawarcie slosowncj umo$,y przez Grninl Pietrowice Wielkie z Gabinetem
Weterynaryjnym Norbe(a Ehr i Jana LeNandowskiego w Pawlowie.

Srodki finanso$'e przckazaor na rcrlizcjf proBramu

$ 10. l. Srodki finansowe na realizacjQ zadai wynikajqcych z Programu zabezpicczone 54 w budzecie

G'niny Pietrowice Wielkie na 2020 rok na poziomie 15.000 d.

2. Srodki, o kt6rych mowa w ust. I bed4 wydatkowane w naslepuj4cy spos6b:

l) Zapewnicnie bezdomnyn zwierzgl(nn miejsca w schronisku-13100'00 zl

2) Opieka i dokarmianie wolno zyjqcych kot6w-300,m zl

l) Odlawianie bedomnych zwierzqt- 100,00 zl

4) Slerylizacji i kaslracja 4vier74l w schroniskach 1100,00 zl

5) Poszukiwanie wlajcicicli dla bezdonnych z\vier,,4l 100'00 zl

6) Usypianie (leplch miol6w l00,00 zl

7) wskazanie gospodalsllva rolrego w ceh zapewnicnia miejsca dla zwicr74l Eospodarskich-Io0,0o zI

8) Zzpewnienie calodobolvej opieki weteqnaryjncj w przypadku zdarlttl droSowych w z udzialem zwierzqt
r00.00 zl"
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l. Srodki te bgdq wydatkowane w spos6b c€lowy, oszczfdny z uwzglldni€nicn zasad uzlskiwania
najlepszych efeld6w
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