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UCHWAŁA NR XXX/179/2017
RADY GMINY PYSZNICA
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2017 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) Rada Gminy Pysznica
uchwala, co następuje:
§ 1. Program ma zastosowanie do zwierząt domowych w szczególności psów i kotów oraz do kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich, przebywających na terenie gminy Pysznica.
§ 2. Celem wprowadzenia Programu jest:
1) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
2) zmniejszenie liczby trafiających do schronisk bezdomnych zwierząt;
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
§ 3. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką dotąd pozostawały;
2) 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;
3) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności;
4) zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
5) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Pysznica w 2017 roku.
§ 4. Realizacja programu będzie polegała na:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom;
2) opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianiu bezdomnych zwierząt;
4) sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
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5) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianiu ślepych miotów;
7) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez umieszczenie ich
w Schronisku Dla Zwierząt „ Strzelce”; 28-220 Oleśnica; Strzelce 879.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez przeszkolonych pracowników Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Pysznicy. Każdorazowo na dwa tygodnie przed przystąpieniem do akcji
informacje dotyczące obszaru objętego odławianiem, podmiotu prowadzącego odławianie, okresu i miejsca
przetrzymywania zwierząt zostaną przekazane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed przekazaniem do schroniska wyłapane zwierzęta będą umieszczane
w miejscu czasowego przetrzymywania zlokalizowanego w obrębie Zakładu Segregacji Odpadów
Komunalnych w Pysznicy.
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w Schronisku Dla
Zwierząt „ Strzelce”; 28-220 Oleśnica; Strzelce 879.
§ 8. Opieka i dokarmianie wolno żyjących kotów będzie koordynowane przez pracownika ds. ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Pysznicy. Prowadzone to będzie na terenach sołectw w porozumieniu
z sołtysami.
§ 9. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Stanisława Haliniaka, położone w m. Kłyżów, ul. Mickiewicza
32 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Szczegóły umieszczania zwierząt będą
każdorazowo uzgadniane z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Stalowej Woli.
§ 10. Całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt sprawuje Gabinet
Weterynaryjny „KAMA” Izabela Źródłowska - Macko ul. Niezłomnych 68, 37-450 Stalowa Wola.
§ 11. Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt:
1) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
2) edukacja w zakresie walki z bezdomnością zwierząt;
3) oznakowanie zwierząt;
4) współpraca z organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się ochroną
zwierząt;
5) współpraca ze schroniskiem zwierząt.
§ 12. Zabiegowi sterylizacji albo kastracji poddawane będą wszystkie bezdomne zwierzęta w Schronisku
Dla Zwierząt „ Strzelce” 28-220 Oleśnica; Strzelce 879.
§ 13. Realizację działań niniejszego programu prowadzą:
1) Urząd Gminy w Pysznicy we współpracy z schroniskiem, wolontariuszami, organem Inspekcji
Weterynaryjnej;
2) Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez
właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach;
3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt;
4) Szkoły poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów
zapobiegania ich bezdomności;
5) Dzierżawcy obwodów łowieckich działający na terenie gminy Pysznica;
6) Sołtysi i Rady Sołeckie.
§ 14. Zabiegi usypiania ślepych miotów będą przeprowadzane w Gabinecie Weterynaryjnym „KAMA”
Izabela Źródłowska- Macko ul. Niezłomnych 68, 37-450 Stalowa Wola.
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§ 15. Gmina pokrywa koszty sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod opieką gminy
przed przekazaniem ich nowym właścicielom, oraz usypania ślepych miotów przez lekarza weterynarii
w porozumieniu z Gminą. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli, lub chore bezdomne, które uzna lekarz weterynarii, że nie rokują
nadziei na wyzdrowienie, a dalsze ich życie przysporzyłoby im cierpienie i ból.
§ 16. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów będzie limitowana
wielkością środków finansowych przeznaczonych na powyższe cele w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
§ 17. W celu poszukiwania dla bezdomnych psów i kotów nowych właścicieli:
1) stworzy się bank informacji osób pragnących otoczyć opieką bezdomnego psa lub kota;
2) osoby dokarmiające i opiekujące się okresowo bezdomnymi zwierzętami są zobowiązane do wzięcia
odpowiedzialności za te zwierzęta.
§ 18. W celu edukacji mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt:
1) gmina będzie propagować w formie ulotek, artykułów w prasie oraz innych akcji edukacyjnych,
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, zapobiegających nadmiernemu
niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt;
2) we współpracy z organizacjami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dyrektorzy
szkół podstawowych i gimnazjów zostaną zobowiązani do prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat:
a) praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota,
b) konsekwencji wynikających z niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt.
§ 19. 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Pysznica.
2. W 2017 roku zapewniono w budżecie kwotę 8 500,00 zł, w tym na:
1) przekazywanie zwierząt do schroniska (karma, opieka weterynaryjna, zabiegi sterylizacji i kastracji itp.) 3 000 zł;
2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie w miejscu czasowego przetrzymywania (karma, opieka
weterynaryjna, zabiegi sterylizacji i kastracji, itp.) - 3 000 zł;
3) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 2 000 zł;
4) zapewnienie gospodarstwa rolnego 400 zł;
5) edukację 100 zł.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pysznica.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gorczyca

