
UCHWALA Nr XLIX/309/14 
RADY GMINY PACANOW 
z dnia 15 kwietnia 2014r. 

w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy Pacanow w 2014r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym ( tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 z pozn. zm.) i art.l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierz^t (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.856) Rada Gminy Pacanow uchwala, co 
nastepuje: 

Przyjmuje si^ ,, Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy Pacanow w 2014r.", ktory stanowi zal^cznik 
do niniejszej uchwaly. 

§ 1 . 

§2. 

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow. 

§ 3 . 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogioszenia w Dzienniku Urz^dowym 
Wojewodztwa Swietokrzyskiego. 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Gminy Pacanow Nr XLIX/309/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Pacanow w 2014r. 

Zgodnie z art.l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz^t (Dz.U. z 2013r., 
poz.856) Rada Gminy okresla w drodze uchwaly corocznie program opieki nad zwierzetami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t. Program zaopiniowany jest przez 
powiatowego lekarza weterynarii oraz kola lowieckie z terenu gminy, okresla tez srodki 
finansowe na realizacje programu. Przyjecie powyzszego programu pozwoli na terenie 
naszej Gminy ograniczyc zjawisko bezdomnosci zwierz^t, stanowi^ce zagrozenie dla ludzi 
oraz powoduj^ce cierpienie zwierz%t. 



Zai^cznik do UchwaJy 
Nr XLIX/309/14 
Rady Gminy Pacanow 
zdnia 15 kwietnia 2014r. 

PROGRAM O P I E K I NAD Z W I E R Z E T A M I BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOSCI Z W I E R Z ^ T 

W GMINIE PACANOW NA R O K 2014 

Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierz^t domowych, w szczegolnosci 
psow, kotow w tym wolno zyj^cych oraz zwierz^t gospodarskich. 

§ 1 . 

Postanowienia ogolne 

1 .Ilekroc w uchwale jest mowa o: 
1) Schronisku dla zwierz^t - nalezy przez to rozumiec: Fundacje Opieki nad Zwierzetami 

Bezdomnymi Przytulisko w Zbludowicach ,ul. Korczynska 48, 28-100 Busko-Zdroj, 
2) Programie - nalezy przez to rozumiec „Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomnosci zwierz^t w Gminie Pacanow w 2014 r. 

§ 2 . 

1. Celem Programu jest: 
1) zapobieganie bezdomnosci zwierz^t, 
2) zapewnienie opieki nad zwierzetami bezdomnymi z terenu Gminy Pacanow. 

2. Cele programu realizowane ŝ  poprzez: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisku dla zwierz^t, 
2) opieke nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
3) odlawianie bezdomnych zwierz^t, 
4) obligatoryjnq. sterylizacje albo kastracje zwierz^t w schronisku dla zwierz^t, 
5) usypianie slepych miotow, 
6) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierz^t, 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz^t, 

gospodarskich, 
8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 

z udzialem zwierz^t. 

§ 3 . 

Realizacja programu 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy Pacanow jest realizowane 
przez: 
a) schronisko dla zwierz^t - Fundacja Opieki Nad Zwierzetami Bezdomnymi Przytulisko, 
Zbludowice, ul.Korczyhska 48, 28-100 Busko-Zdroj, na podstawie umowy zawartej 
z gminci, 
b) Urz^d Gminy Pacanow - poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniaj^cego 
miejsce dla zwierz^t gospodarskich, tj. w gospodarstwie rolnym w miejscowosci Kolko-
Zabieckie 21, 28-133 Pacanow u P.Urszuli Tutak. 



§ 4 . 

Opieka nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana b^dzie poprzez: 
1. Zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania. 
2. Zapewnienie w miar? mozliwosci schronienia, szczegolnie w okresie zimowym. 

§ 5 . 

1. Na terenie Gminy Pacanow wprowadza si§ odlawianie bezdomnych zwierz^t na: 
a) interwencj?, zgtoszenie informacji o miejscu przebywania zwierz^cia do Urz^du Gminy 

Pacanow. 
b) odlawianiem bezdomnych zwierz^t z terenu Gminy Pacanow i dowoz ich do 

schroniska w Busku-Zdroju zajmuje si? podmiot- Inseminacja i Profilaktyka Zwierz^t 
Skrobaczow 34, 28-130 Stopnica, P. Mariusz Sciana. 

c) odlawianiem b^d^obj^te zwierz^ta pozostawione bez opieki ,w stosunku do ktorych 
nie istnieje mozliwosc ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiek^ 
dotychczas pozostawaiy, w szczegolnosci zwierz^ta chore lub zagrazaj^ce zyciu, 
zdrowiu i bezpieczenstwu ludzi. 

d) odlawianie zwierz^t bezdomnych, a nast^pnie ich transport prowadzone jest przy 
uzyciu sprz^tu specjalistycznego, w sposob wykluczaj^cy zb^dne cierpienie 

i zagrozenie dla zycia i zdrowia zwierz^t. 

§ 6 . 

Ograniczenie liczby bezdomnych zwierzqt 

1 .Ograniczenie liczby bezdomnych zwierz^t realizowane b^dzie poprzez sterylizacj? 
albo kastracj? zwierz^t w schroniskach na zasadach ustalonych z jednostk^ 
prowadz^c^ schronisko. 

2. Przeprowadzenie zabiegow sterylizacji albo kastracji zwierz^t bezdomnych mog^ bye 
wykonane wyl^cznie przez lekarza weterynarii. 

3. W przypadku bezposredniej adopcji bezdomnego zwierz?cia przez mieszkahcow 
gminy koszt sterylizacji Jub kastracji pokrywa Gmina Pacanow. 

§ 7 . 

1 .Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierz^t realizowane b^dzie poprzez 
informowanie o mozliwosci adopcji zwierz^t bezdomnych przez umieszczanie 
przez gmin? informacji o adopcji zwierz^t na stronie intemetowej gminy, 
na tablicach ogloszeh w Urz^dzie Gminy i w solectwach . 

2.Podmiot prowadz^cy schronisko dla zwierz^t poprzez dzialania, ktore b?d^ zmierzac 
do pozyskiwania nowych wlascicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierz^t 
osobom zainteresowanym. 



§ 8 . 

Usypianie slepych miotow 

1 .Usypianie slepych miotow moze bye wykonywane przez lekarza weterynarii 
w schronisku dla zwierz^t lub lecznicy dla zwierz^t. 

2. Zabieg uspienia powinien bye wykonany przez lekarza weterynarii. 
3. Fakt uspienia slepych zwierz^t nalezy odnotowac w ewidencji prowadzonej przez 

Gmin§. 

§ 9 . 

Zapewnienie opieki zwierzetom gospodarskim 

1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierz^t gospodarskich w 2014r. 
wskazane zostato gospodarstwo rolne w Kolku-Zabieckim 21 Gm. Pacanow, 
u P. Urszuli Tutak. 

2. Z chwil^^ umieszczenia zwierz^t w gospodarstwie Gmina podejmie starania 
w kierunku znalezienia nowego wlasciciela dla zwierz^t. 

§10. 

1 .Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzen drogowych 
z udzialem zwierz^t b?dzie realizowane na podstawie zawartej umowy z Gabinetem 
Weterynaryjnym Rataje Slupskie 156, 28-133 Pacanow 

§ 1 1 . 

Finansowanie programu 

1. Koszty realizacji zadah okreslonych w niniejszym programie ponosi Urz^d 
Gminy Pacanow. 

2. Srodki finansowe na realizacja zadah wynikaj^cych z Programu, zabezpiecza 
budzet Gminy Pacanow w kwocie pi^tnascie tysi^cy zlotych. 

PlU£vVODNlCiACY 


