
UCHWAŁA NR XXXIII/201/2014
RADY GMINY PUŁAWY

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r poz. 856) po zasięgnięciu opinii: Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie gminy – Rada Gminy  Puławy  uchwala, 
co następuje: 

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

zwierząt na terenie Gminy Puławy” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Traci moc uchwała Nr XIV/72/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Puławy” oraz Traci moc uchwała Nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 
17 maja 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 
19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy”. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/201/2014 

Rady Gminy Puławy 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Puławy 

§ 1. 
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi poprzez: 
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy, 
2) zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych, 
3) edukację mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 2. 
Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Puławy. 

§ 3. 
1. Na obszarze Gminy Puławy prowadzi się stałe odławianie bezdomnych zwierząt. 
2. Odławianie, umieszczanie w schronisku, sterylizacja, kastracja oraz czipowanie bezdomnych 

zwierząt prowadzone jest przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach ul. Dęblińska 2, 
prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, na 
podstawie decyzji Prezydenta Miasta Puławy nr BZM.6140.22.2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

§ 4. 
Całodobową opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami, wraz z przypadkami zdarzeń 

drogowych z ich udziałem, prowadzi lek. wet. Stanisław Gajda, Lecznica Weterynaryjna, ul. Norwida 
22, 24-100 Puławy. 

§ 5. 
W ramach opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami prowadzi się zapobieganie 

niekontrolowanemu rozrodowi, poprzez usypianie ślepych miotów, sterylizację lub kastrację oraz 
szczepienia przeciw wściekliźnie, odpchlenie, odrobaczanie oraz czipowanie. 

§ 6. 
Opiekę nad wolno żyjącymi kotami wraz z ich dokarmianiem sprawują społeczni opiekunowie 

oraz członkowie towarzystwa opieki nad zwierzętami. 

§ 7. 
1. Poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmują się m.in.: społeczni opiekunowie, 

członkowie towarzystwa opieki nad zwierzętami, schronisko dla bezdomnych zwierząt. 
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2. Urząd Gminy Puławy, w ramach Programu, prowadzi we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami, działania edukacyjne m.in. 
w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 
propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 8. 
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, odebranych czasowo ich właścicielowi 

lub posiadaczowi, zwierzęta będą przekazywane do gospodarstwa rolnego położonego w Gminie 
Puławy, w miejscowości Polesie nr 51. 

§ 9. 
1. W 2014 r. na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy zaplanowano kwotę 50.000 złotych. 
2. Środki przeznaczono na: 

- realizację umowy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z ich sterylizacją, kastracją 
i czipowaniem, 

- realizację umowy w zakresie opieki weterynaryjnej, 
- zakup  karmy  na dokarmianie wolno żyjących kotów, 
- pokrycie ewentualnych kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
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