
 

 

UCHWAŁA NR XIV/116/21 

RADY GMINY PĘCŁAW 

z dnia 10 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęcław na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., 

poz. 713 z póżn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 r., 

poz. 638 z późn. zm.) Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Pęcław na rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. 

Przewodniczący Rady: 

Jerzy Mucha

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 marca 2021 r.

Poz. 1336



Załącznik do uchwały nr XIV/116/21 

Rady Gminy Pęcław 

z dnia 10 marca 2021 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Pęcław na rok 2021 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć gminę Pęcław; 

2) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pęcław; 

3) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638 z późn. zm.); 

4) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt w Głogowie, ul. Żukowicka 1a, 67-200 

Głogów; 

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęcław na rok 2021. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Pęcław. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie gminy Pęcław – Wójt; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęcław oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pęcław; 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi; 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Rozdział 3. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów, realizują: 
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- Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych  

do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, 

z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 

Rozdział 4. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pęcław realizują: 

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych wyłapanych i dostarczanych do Schroniska; 

2) Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia, w razie konieczności, miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

w 2021 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Panią Wioletę Grombik, które znajduję  

się w miejscowości Pęcław 19, 67-221 Białołęka. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje się poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznemu opiekunowi (karmicielowi) kotów wolno żyjących  

oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi  

dla zwierząt, 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania; 

2) Urząd Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt. 

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt: 

1) odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska z którym Gmina ma podpisaną 

umowę; 

2) odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pęcław zajmuje się Hotel dla psów i agroturystyka 

Zbigniew Wirkus z siedzibą w Przemkowie, ul. Szkolna 20k zgodnie z zawartą umową. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny Piotr Drzewiecki & Roman Borkowski z siedzibą w 67-200 Głogów, 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 45. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 

21 sierpnia 1997 roku realizują: 

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów. 

Rozdział 5. 

Finansowanie programu 

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zapewnione w budżecie 

gminy Pęcław w wysokości 25 000 zł, będą wydatkowane na zadania wskazane poniżej: 

Lp. Jednostka realizująca Środki finansowe (zł) Zadania 

 

1. 

 

Gmina Pęcław 

               

20 000,00 

 

 

 600,00 

 

 

1) Wyłapywanie i utrzymanie 

bezdomnych zwierząt w schronisku; 

 

2) Opiekę nad wolno żyjącymi 

kotami, w tym ich dokarmianie; 
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4000,00 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

200,00 

 

 

3) Zapewnienie opieki weterynaryjnej 

bezdomnym zwierzętom w tym 

sterylizacja, kastracja, usypianie 

ślepych miotów, pomoc 

w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 

 

4) Odłowienie i przekazanie do 

wytypowanego gospodarstwa rolnego 

zwierząt gospodarskich; 

 

5) Promocja adopcji zwierząt 
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