
 

 

UCHWAŁA NR XXI/105/2012 

RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU 

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Pieńsk w roku 2012 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N10.4131.370.2012.AS2 z dnia 9 sierpnia 2012 r. do WSA we Wro-

cławiu na całość uchwały) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 

art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. 

zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następu-

je:  

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzęta-

mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Pieńsk w brzmieniu okre-

ślonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Pieńsk.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie w 2012 

roku. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  

Grażyna Łagowska

  

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2012 r.

Poz. 2884



Załącznik do Uchwały Nr XXI/105/2012 

Rady Miejskiej w Pieńsku 

z dnia 27 marca 2012 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA  

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PIEŃSK W 2012 ROKU  

WPROWADZENIE  

Rada Miejska w Pieńsku zważywszy, że:  

− zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 

cierpienia, nie jest rzeczą,  

− człowiek winien jest zwierzętom poszanowanie, 

opiekę i ochronę,  

− zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom nale-

ży do zadań własnych gminy,  

− działania na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt należy wesprzeć współpracą z organizacjami 

społecznymi, których statusowym celem działania 

jest ochrona zwierząt oraz Inspekcją Weterynaryj-

ną i samorządem lekarsko-weterynaryjnym,  

uchwala “Program opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pieńsk” jako wyraz polityki Gminy 

Pieńsk wobec problemu bezdomności zwierząt.  

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. 1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę 

Miejską w Pieńsku uchwały w sprawie „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-

nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pieńsk”, 

zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

2. Programem objęte są zwierzęta bezdomne oraz 

koty wolno żyjące, przebywające w granicach admini-

stracyjnych Gminy Pieńsk.  

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:  

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pieńsk,  

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza 

Miasta i Gminy Pieńsk,  

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami),  

4) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko 

dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, prowa-

dzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

w Polsce – Koło w Dłużynie Górnej,  

5) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć 

zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z czło-

wiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 

pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 

w charakterze jego towarzysza,  

6) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozu-

mieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 

człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich wła-

ściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 

dotąd pozostawały,  

7) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć 

koty nieudomowione żyjące w warunkach nieza-

leżnych od człowieka, urodzone i żyjące na wolno-

ści.  

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Pieńsk za pośrednictwem pracownika 

do spraw Zarządzania Kryzysowego.  

2. Realizatorami Programu jest Gmina Pieńsk. 

przy współudziale z:  

1) Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

– Koło w Dłużynie Górnej prowadzącym Schroni-

sko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej,  

2) Strażą Miejską,  

3) organizacjami pozarządowymi, których celem 

statutowym jest ochrona zwierząt, współpracują-

cymi z Gminą,  

4) dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich,  

5) placówkami oświatowymi, poprzez aktywne 

uczestnictwo w działaniach informacyjnych i edu-

kacyjnych mieszkańców.  

Rozdział II 

CEL I ZADANIA PROGRAMU  

§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bez-

domności zwierząt na terenie Gminy Pieńsk oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2. Zadania Programu to:  

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,  

2) odławianie bezdomnych zwierząt,  

3) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych po-

przez sterylizację i kastrację zwierząt  

4) elektroniczne znakowanie psów,  

5) usypianie ślepych miotów,  

6) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

w tym ich dokarmianie,  

7) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt,  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 
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9) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad 

zwierzętami.  

Rozdział III 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI  

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

realizuje Gmina we współpracy ze Schroniskiem, 

Strażą Miejską oraz dzierżawcami lub zarządcami 

obwodów łowieckich poprzez:  

1) zbieranie i umieszczanie w Schronisku zwierząt 

bezdomnych, w tym zgubionych, błąkającym się, 

pozostającym bez właściciela oraz zwierząt do-

mowych z wypadków samochodowych,, na zgło-

szenie mieszkańców, organizacji społecznych, 

Straży Miejskiej i innych służb porządkowych, 

w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia 

i życia zwierząt oraz zadający im cierpienia;  

2) zapewnienie właściwych warunków bytowania oraz 

opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyży-

wienia bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom, 

które utraciły właściciela, przebywających w Schro-

nisku.  

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyją-

cymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina we 

współpracy ze Schroniskiem poprze zakup i wydawa-

nie karmy karmicielom kotów wolno żyjących.  

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na tere-

nie Gminy realizuje Schronisko poprzez przeprowa-

dzanie planowych, cyklicznych akcji odławiania bez-

domnych zwierząt.  

2. Odławianie odbywa się cztery razy w roku.  

3. Gmina przed rozpoczęciem odłowu zawiadamia 

mieszkańców miasta o terminie planowanego odłowu 

zwierząt. Gmina zamieszcza informacje na stronie 

internetowej.  

4. Odłowione zwierzęta zostają przewiezione 

i umieszczone w schronisku.  

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bez-

domnych zwierząt realizują:  

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierza-

jących do pozyskiwania nowych właścicieli i od-

dawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 

warunki bytowania,  

2) Gmina poprzez prowadzenie działań zmierzają-

cych do pozyskania nowych właścicieli, m.in. 

umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stro-

nie internetowej Gminy.  

§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki wetery-

naryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udzia-

łem zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie umo-

wy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie 

opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bez-

domnym i kotom wolno żyjącym w związku z inter-

wencjami podejmowanymi przez Straż Miejską i Poli-

cję.  

2. Bezdomne zwierzęta po udzieleniu pomocy we-

terynaryjnej zostaną przewiezione i umieszczone  

w Schronisku.  

Rozdział IV 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH 

ZWIERZĄT  

§ 10. 1. Zmniejszenie populacji bezdomnych 

zwierząt realizuje Schronisko poprzez:  

1) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów steryliza-

cji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, 

z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciw-

wskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi 

na stan zdrowia i/lub wiek;  

2) usypianie ślepych miotów, pochodzących od zwie-

rząt należących do mieszkańców Gminy.  

2. Gmina refunduje Schronisku koszty zadania, 

o którym mowa w ust. 1.  

Rozdział V 

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE  

(CZIPOWANIE) ZWIERZĄT  

§ 11. 1. Elektroniczne znakowanie zwierząt, 

w szczególności psów realizuje Gmina poprzez bez-

płatne czipowanie psów, których właściciele zamiesz-

kują teren Gminy we współpracy z lekarzami wetery-

narii.  

2. Wykaz gabinetów weterynaryjnych, które wyko-

nują usługi w zakresie elektronicznego znakowania 

psów Gmina podaje do publicznej wiadomości  

w formie obwieszczenia na stronie internetowej Gminy.  

3. Gmina prowadzi bazę danych właścicieli zaczi-

powanych psów.  

Rozdział VI 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW  

§ 12. Gmina Pieńsk w ramach Programu prowadzi 

we współpracy ze Schroniskiem i organizacjami poza-

rządowymi i placówkami oświatowymi, działania 

edukacyjne, między innymi w zakresie odpowiedzial-

nej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humani-

tarnego traktowania oraz czipowania, a także adopcji 

zwierząt bezdomnych.  

Rozdział VII 

FINANSOWANIE PROGRAMU  

§ 13. Gmina zapewnia środki finansowe na reali-

zację zadań wynikających z Programu. 
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