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z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pierzchnica w 2012 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Maria Łopatowska
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/14/2012
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Pierzchnica w 2012r.
§ 1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Pierzchnica uchwały w sprawie „gminnego programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica
w 2012” roku zwanego dalej programem jest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt .
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności psów, kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów,
ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Pierzchnica.
§ 2. Celami programu są :
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
5. Usypianie ślepych miotów.
6. Wyszukiwanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia tymczasowego miejsca dla zwierząt
gospodarskich.
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
8. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pierzchnica.
9. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
§ 3. Wykonawcami programu są:
1. Gmina Pierzchnica.
2. Organizacje społeczne ,których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
we współpracy z organami gminy.
3. Jednostki oświatowe z terenu Gminy Pierzchnica.
4. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Rolnictwa i Mienia
Gminy, który współpracuje w tym zakresie zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej.
§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez :
1. Ustalenie miejsc , w których przebywają koty wolno żyjące.
2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ustalonych jak wyżej.
3. W miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia ,w szczególności na okres zimowy.
§ 5. 1. Na terenie Gminy Pierzchnica obowiązuje wyłapywanie zwierząt na interwencję.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki , w stosunku do których nie
istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
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3. W celu zapewnienia dalszej opieki nad wyłapywanymi zwierzętami Gmina Pierzchnica podpisała umowę
z P.H.U Jarosław Dudzik, Cedzyna 129,25-900 Kielce polegająca na wyłapywaniu bezpańskich psów do
schroniska dla zwierząt do 50 km z terenu Gminy Pierzchnica i transporcie psa do badań lekarskich lub w celu
ustalenia właściciela.
§ 6. Usypianie ślepych miotów:
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii.
2. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza
weterynarii w sposób humanitarny.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§ 7. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa w momencie
zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji. Właściciel gospodarstwa - Ryk Mariusz, Skrzelczyce 159,
26-015 Pierzchnica.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt, chorych i rannych Gmina realizuje poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii
w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym, i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy
Pierzchnica.
§ 9. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pierzchnica w odniesieniu do zwierząt domowych
realizowane jest poprzez :
1. Nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w
przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras oraz psów zachowujących się
agresywnie w kontakcie z obcymi - także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa w kagańcu.
2. Egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną corocznego obowiązku szczepienia psów
przeciwko wściekliźnie.
3. Wypełnianie obowiązków zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Pierzchnica.
§ 10. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest
poprzez:
1. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia treści programowych
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych
i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami , potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez
sterylizację i kastrację.
2. Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi , których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach
działalności w tego typu organizacjach.
§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
2. W corocznym budżecie Gminy Pierzchnica będą uchwalane środki finansowe na realizację zadań
związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.

