UCHWAŁA NR XXIV/138/2018
RADY GMINY PACYNA
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2018 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r.
poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1840) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pacyna w 2018 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kołodziejczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/138/2018
Rady Gminy Pacyna
z dnia 29 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pacyna w 2018 roku
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Pacyna są objęte:
- zwierzęta bezdomne, w tym w szczególności psy i koty wolno żyjące,
- zwierzęta gospodarskie niehumanitarnie traktowane i odebrane właścicielom,
- zwierzęta biorące udział w zdarzeniach drogowych.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r,
poz. 1840);
2) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Pacyna i posiadającą zwierzę lub
zwierzęta, o których mowa w Programie;
3) opiekunie - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem lub
zwierzętami na terenie gminy Pacyna;
4) opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami
na terenie Gminy Pacyna;
5) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza;
7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych
od człowieka (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
8) schronisku — należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna
w Radysach 13, 12-230 Biała Piska;
9) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Pacynie;
10) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Pacyna w 2018 roku;
11) lekarzu weterynarii - należy rozumieć osobę prowadzącą indywidualną praktykę weterynaryjną.
§ 3. Realizatorem Programu są:
1) Wójt Gminy Pacyna za pośrednictwem stanowiska do spraw rolnictwa.
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna w Radysach 13, 12-230 Biała Piska.
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Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gm. Pacyna oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gm. Pacyna miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt (psów i kotów) poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
w schronisku dla zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt;
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt.
Rozdział 3.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
2. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Schronisko przez lekarza weterynarii zgodnie z art. 11a
ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku.
Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 6. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pacyna realizuje, na podstawie umowy,
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna w Radysach 13, 12-230 Biała Piska .
2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko za pomocą specjalistycznego sprzętu, który
nie będzie stwarzał zagrożenia życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.
§ 7. Wójt Gminy Pacyna w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, w sposób określony
w art. 6 ust. 2 ustawy, wskazuje gospodarstwo rolne, położone w miejscowości Podatkówek 16, do którego
zostaną przekazane zwierzęta gospodarskie.
§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje stanowisko do
spraw rolnictwa poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy
zgłoszą się do Urzędu i zadeklarują chęć pełnienia tej funkcji.
§ 9. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko dla zwierząt
poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić należyte warunki bytowania.
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt mogą prowadzić również osoby fizyczne,
podmioty i fundacje.
§ 10. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska
Grażyna w Radysach 13, 12-230 Biała Piska.
§ 11. Zapewnienie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w przypadku
zdarzeń
drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Gabinet Lekarsko - Weterynaryjny lek. wet. Marcin Skonieczny, Robertów 1,
09 – 541 Pacyna.
§ 12. Podmiotem zajmującym się utylizacją zwłok zwierząt bezdomnych padłych lub zabitych w wyniku
zdarzeń drogowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „HETMAN” Sp. z o.o., Florianów 24.
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Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. 1. Koszt realizacji programu ponosi Gmina.
2. Środki finansowe na realizację programu w 2018 roku są zabezpieczone w budżecie gminy i wynoszą
30.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
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