
UCHWAŁA NR XXXIX/5/2021 
RADY MIASTA PUCKA 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Puck w roku 2021. 

Na podstawie art 11a ust.1 , 2 i  3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Puck w roku 2021. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Puck; 

2) schronisku  dla zwierząt- należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dąbrówce Młyn  
30,  Luzino, prowadzonym przez Fundację  „ANIMALSI”  z siedzibą w Gdańsku  przy ulicy Wolności 
48/1,  z którą  Miasto zawarło umowę na świadczenie usług; 

3) zakładzie leczniczym - należy przez to rozumieć podmiot, który świadczy usługi w zakresie opieki 
weterynaryjnej,  wskazany  przez Fundację „ANIMALSI”,  z którą Miasto zawarło umowę na świadczenie 
usług -Przychodnia  Weterynaryjna z siedzibą w Pucku przy ulicy Antoniego Miotka 1, lub inny podmiot ; 

4) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w Pucku przy ulicy Swarzewskiej 37,  
z którym Miasto zawarło umowę na przyjęcie zwierząt gospodarskich; 

5) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck  w roku 2021. 

§ 3. 1.  Koordynatorem programu jest Burmistrz Miasta Puck. 

2. Program realizują: 

1) schronisko dla zwierząt, 

2) zakład leczniczy dla zwierząt, 

3) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku, 

4) Straż Miejska w Pucku, 

5) Fundacja „ANIMALSI” z siedzibą w Gdańsku. 

§ 4. 1.  Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

2. Realizacja programu polega na : 

1) zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta, 

2) sprawowaniu opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianiu bezdomnych zwierząt, 

4) ograniczaniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt, 

5) poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem   zwierząt, 

7) współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta realizują: 

1) schronisko - poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez    firmę 
mającą stosowne zezwolenie, po uprzednim uzgodnieniu z Miastem. 
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2) Miasto - poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego  opisanego w § 2 pkt 4, zapewniającego miejsce  dla  
zwierząt gospodarskich, 

3) zakład leczniczy -  poprzez opiekę nad zwierzętami wymagającymi opieki weterynaryjnej, 

4) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku – poprzez prowadzenie  tymczasowego 
punktu opieki zastępczej, 

5) gospodarstwo rolne – poprzez  przyjmowanie bezdomnych zwierząt gospodarskich dostarczanych do 
gospodarstwa rolnego  przez firmę mającą stosowne zezwolenie, po uprzednim uzgodnieniu z  Miastem. 

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

1) zapewnienie karmy dla kotów  wolno żyjących w okresie od 15 listopada do 15 marca, 

2) utworzenie  mapy kocich siedlisk, 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, 

4) sterylizację   odłowionych kotów wolno żyjących przez schronisko lub zakład  leczniczy. 

§ 7. 1. Odławianie  bezdomnych zwierząt z terenu Miasta  realizuje Fundacja „ANIMALSI”  poprzez 
odławianie,  zbieranie i transport zwierząt bezdomnych, zgodnie z umową  zawartą  przez Miasto z Fundacją 
„ANIMALSI”. 

2. Odłowione zwierzęta przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu ze schroniskiem 
w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia. Tymczasowo mogą być przetrzymane  
w czasowym  punkcie  opieki zastępczej prowadzonym przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. 
z siedzibą w Pucku  przy ulicy Puckiej 24 w Błądzikowie. 

§ 8. Sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje schronisko  lub  zakład leczniczy poprzez obligatoryjne 
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt 
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, sterylizację albo kastrację przeprowadza 
lekarz weterynarii,  zgodnie z umową  zawartą  przez Miasto z Fundacją „ANIMALSI”. 

§ 9. 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) Miasto, poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających  do 
pozyskania nowych właścicieli, 

3) organizacje pozarządowe, poprzez prowadzenie akcji  promocyjnych. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje schronisko lub zakład leczniczy  poprzez dokonywanie 
przez lekarza weterynarii   zabiegów usypiania ślepych miotów, zgodnie z umową  zawartą  przez Miasto 
z Fundacją „ANIMALSI”. 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizuje Fundacja „ANIMALSI” - wskazany  przez  tą Fundację   zakład leczniczy, zgodnie z umową  
zawartą przez Miasto z Fundacją „ANIMALSI”. 

§ 12. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt   Miasto   realizuje plan znakowania zwierząt  polegający 
na : 

1) znakowaniu psów przy pomocy  elektronicznego  mikroczipa zawierającego dane psa i   jego właściciela; 

2) prowadzenie  ewidencji danych zwierząt oznakowanych; 

- na koszt Miasta. 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu są zabezpieczone w budżecie Miasta 
w wysokości 77.500  zł., w tym: 

1) usługi zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez przekazanie ich do schroniska, opieka 
weterynaryjna, odławianie i transport zwierząt - 65.000 zł., 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 467335F3-7040-4886-9037-0DF35093CF0E. Podpisany Strona 2



2) tymczasowy punkt  opieki zastępczej  - 4.500 zł, 

3) zakup karmy dla zwierząt – 3.000 zł, 

4) zakup mikroczipów  do identyfikacji zwierząt – 1.500 zł 

5) działania informacyjno-edukacyjne  oraz inne – 3.500 zł. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Puck. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Kozakiewicz 
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UZASADNIENIE

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy . W związku z

art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do

31 marca , program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt . Stanowi to

wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę . W związku z powyższym został

przygotowany program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Miasta Puck na rok 2021 . Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały jest zasadne .
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