
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/370/2014 

RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilzno w 2014 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, 

poz. 594, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013, poz. 856.) 

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje: 

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

na terenie Gminy Pilzno w 2014 r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Pilźnie 

 

 

mgr Michał Maziarka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 kwietnia 2014 r.

Poz. 1199



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/370/2014 

Rady Miejskiej w Pilźnie 

z dnia 27 marca 2014 r. 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilzno w 2014 r.” 

WSTĘP 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. 2013 poz.856.). Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Pilźnie uchwały w sprawie 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Pilzno”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego 

głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

3) ucieczki zwierząt, 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt 

Rozdział 1. 

Cele i zadania programu. 

§ 1. Celem programu jest opieka i ograniczenie bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pilzno 

oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim i wolno żyjącym kotom, przebywającym na 

terenie gminy. 

§ 2. Program obejmuje między innymi następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

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

9) edukację mieszkańców Gminy Pilzno w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

Rozdział 2. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta domowe przekazywane są do „hotelu dla zwierząt”, a zwierzęta ranne do 

gabinetu weterynaryjnego, z którymi umowę podpisze Burmistrz Pilzna. 

2. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Pilzno zapewniają: 

1) Burmistrz Pilzna poprzez zawarcie umowy z prowadzącym „hotel dla zwierząt” bezdomnych odławianych 

z terenu Gminy Pilzno. 
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2) Podmiot prowadzący „hotel dla zwierząt” poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłoszonych 

poprzez urząd gminy. 

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

3. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego wskazanego przez 

Burmistrza Pilzna - gospodarstwo rolne Pan Janusz Gleń Parkosz 5, 39-220 Pilzno . 

Rozdział 3 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

§ 4. 1. Sprawowanie opieki nad kotami, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) Burmistrz Pilzna poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy oraz urządzeń służących do dokarmiania społecznym opiekunom kotów 

wolno żyjących na terenie wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, 

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych 

2) Osoby z Sołectw stale i regularnie dokarmiające wolno żyjące koty na terenie wielorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowej, zwane społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących. 

Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. 1. Odławianie i odbiór bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pilzno wykonuje podmiot świadczący 

usługi weterynaryjne i hotelowe dla zwierząt w zakresie objętym umową z Gminą Pilzno. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pilzno będzie wykonywane interwencyjnie,  

wg zgłoszeń z Sołectw Gminy Pilzno lub z Urzędu w przypadku posiadania wolnych miejsc w hotelu. 

3. Odławianiem objęte będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 

człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd 

przebywały. 

4. Wydanie odłowionego zwierzęcia, w przypadku ustalenia jego właściciela może odbywać się jedynie za 

zwrotem kosztów związanych z odłowieniem, transportem, utrzymaniem oraz zapewnieniem opieki 

weterynaryjnej, do wysokości wydatków poniesionych. 

Rozdział 5. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

a) Prowadzący „hotel dla zwierząt” poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli bezdomnych zwierząt, zdolnych zapewnić im należyte warunki bytowania; 

b) Sołectwa poprzez rozeznanie w swoim terenie o ilości utrzymywanych zwierząt domowych i potencjalnych 

nowych właścicielach dla zwierząt bezdomnych. 

c) Urząd Miejski w Pilźnie Referat Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzez 

umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej oraz w terenie przy pomocy ogłoszeń i ulotek. 

Rozdział 6. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1. Burmistrz Pilzna na podstawie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Agnieszką Kobos  

39-220 Pilzno, ul. Grodzka 12, tel. 511071714 lub 535370338 - czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu 

przez cały okres trwania umowy, poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych, 

w szczególności psów i kotów z terenu Gminy Pilzno, na poniższych zasadach: 
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a) gabinet weterynaryjny po zawarciu umowy uzgadnia z gminą wszystkie zlecenia uśpienia ślepych miotów, 

b) właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu, winien uzyskać zlecenie z Urzędu. 

2. Gabinet weterynarii poprzez dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów na koszt właściciela. 

Rozdział 7. 

Zapewnienie całodobowej obsługi weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

§ 8. Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pilzno realizują: 

1. Burmistrz Pilzna poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym na obsługę weterynaryjną 

i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Pilzno/ umowa podpisana z lek. wet. Agnieszką Kobos Usługi 

Weterynaryjne –Gabinet Weterynaryjny ul. Grodzka 12, 39-220 Pilzno, tel. 511071714 lub 535370338 - 

czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu przez cały okres trwania umowy. 

2. Gabinet weterynaryjny poprzez: 

a) przyjmowanie zwierząt bezdomnych do lecznicy i udzielanie im niezbędnej pomocy weterynaryjnej 

b) zapewnienie całodobowej obsługi weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 9. 1. Gmina finansuje opiekę i obsługę weterynaryjną: 

a) nad bezdomnymi zwierzętami 

b) nad zwierzętami posiadającymi właściciela w przypadku, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę 

wymaga natychmiastowej pomocy. 

c) w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących i bezdomnych. 

2. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia gminie poniesionych 

kosztów leczenia. 

§ 10. 1. W przypadku zdarzenia z udziałem zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe Policja 

z właściwym miejscowo Kołem Łowieckim i w porozumieniu z Lekarzem Weterynarii, a w razie konieczności 

– Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu pomocy zwierzęciu i likwidacji zdarzenia. 

2. Jeżeli zwierzę, o którym mowa w ust. 1, nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego 

bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienie jego 

przewiezienia do naturalnego środowiska. 

Rozdział 8. 

Edukacja mieszkańców 

§ 11. 1. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest 

poprzez: 

a. Edukację szkolną z udziałem młodzieży z terenu Gminy propagując zagadnienia związane 

z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych, hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami 

i potrzebą ograniczania ich liczby; 

b. Współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt; 

2. Narzędziem edukacyjnym są broszury, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich 

bezdomności. Treść broszur ma na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich 

aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierząt, a także promowanie prawidłowych postaw 

i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

Finansowanie programu 

§ 12. Na realizację zadań, wynikających z Programu Gmina Pilzno przeznacza z budżetu środki na 

2014 rok w wysokości 8.000.00 zł. słownie :osiem tysięcy złotych. 

1) na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w hotelu dla zwierząt – 6000.00 zł 
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2) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 100.00 zł 

3) na odławianie bezdomnych zwierząt – 1.400.00 zł 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

500.00zł. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Pilźnie 

 

 

mgr Michał Maziarka 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856.), 

„Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, 

corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt”. Tylko planowane działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, znajdowania im 

nowych opiekunów oraz edukacja naszych mieszkańców może przyczynić się do częściowego rozwiązania 

tego problemu. Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie gminy Pilzno zjawisko 

bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Pilźnie 

 

 

mgr Michał Maziarka 
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