UCHWAŁA NR XXXVI/351/2018
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Pawłowice w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust.1 i 3 oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Pszczynie, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy
Pawłowice tj.: Komitetu Pomocy dla Zwierząt w Tychach i Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych
„Cztery Łapy” w Jastrzębiu Zdroju, a także dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich tj.: Koła Łowieckiego
„OSTOJA”, Koła Łowieckiego „REMIZA”, Koła Łowieckiego „LAS”, Koła Łowieckiego „BAŻANIEC”, Koła
Łowieckiego „LEŚNIK”, oraz przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przyjąć do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Pawłowice w 2018 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Aleksander Szymura
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/351/2018
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Pawłowice w 2018 roku
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Celem programu jest zmniejszenie powstawania bezdomności zwierząt oraz zapewnienia właściwej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Pawłowice
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1840),
2) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1840),
3) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2132);
4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (nieudomowione żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
5) schronisku dla zwierząt – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi, o których
mowa w art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1840),
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
§ 2. 1. Gmina Pawłowice zapewnia corocznie miejsce dla bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt.
2. Schronisko dla zwierząt zapewnia wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych podmiot, prowadzący
usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pawłowice”. Podmiot ten musi
prowadzić schronisko dla zwierząt lub posiadać podpisaną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt na
przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska.
3. W 2018 roku bezdomne zwierzęta przewożone będą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Norwida 50
w Jastrzębiu-Zdroju. Realizacja transportu i lokowania w wymienionym schronisku będzie realizowana przez podmiot
prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pawłowice”. W 2018
roku realizacją transportu i lokowania bezdomnych zwierząt w schronisku będzie wykonywała firma „Rapido” Marek
Niżnik, z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Turystyczna 47/39.
4. Gmina Pawłowice, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewnia odpowiednie miejsce dla zwierząt
gospodarskich i w razie konieczności i zaistniałej sytuacji przekaże zwierzęta gospodarskie do:
1) Komitetu Pomocy dla Zwierząt w Tychach ul. Bałuckiego 7/37, posiadającego gospodarstwo rolne w Ćwiklicach przy
ul. Kombatantów 134 na podstawie podpisanej każdorazowo umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu co do
możliwości ich przyjęcia, uwzględniając gatunek i ilość zwierząt przekazywanych lub,
2) gospodarstwa rolnego znajdującego się na terenie Gminy Pawłowice, które zapewni odpowiednie warunki i opiekę,
uwzględniając gatunek i ilość zwierząt, które mogą być przyjęte w razie większej ilości zwierząt przekraczających
możliwości przyjęcia do gospodarstwa wskazanego w § 2 ust. 4 pkt. 1.
§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice realizowane jest przez podmiot prowadzący
usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłowice”. W 2018 roku
odławianiem bezdomnych zwierząt będzie zajmowała się firma „Rapido” Marek Niżnik, z Jastrzębia – Zdroju, ul.
Turystyczna 47/39.
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2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice ma charakter stały i odbywa się w dni robocze od
poniedziałku do soboty. W sprawach wymagających bezwzględnie natychmiastowej interwencji spowodowanej realnym
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt, odławianie może wyjątkowo odbywać się w niedziele i święta.
Odławianie w dniach podanych powyżej będzie podejmowane przez podmiot wymieniony w ust. 1 na każdorazowe
zgłoszenie pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy lub Komisariatu Policji w Pawłowicach.
3. Zgłoszenie potrzeby odławianie zwierząt bezdomnych ze strony mieszkańców przyjmują pracownicy Referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy lub Komisariat Policji w Pawłowicach.
4. Podmiot prowadzący usługę odławiania ma obowiązek zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu opieki weterynaryjnej
oraz przetransportowania go do schroniska dla zwierząt wskazanego w § 2 ust. 3.
5. Po ulokowaniu bezdomnego zwierzęcia w schronisku, podmiot o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek poddać je:
1) szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym,
2) odrobaczeniu,
3) obowiązkowej sterylizacji lub kastracji,
4) znakowaniu elektronicznemu,
5)

uśmierceniu w celu skrócenia jego cierpień w przypadku choroby przez zakład leczniczy dla zwierząt wymieniony
w § 4 ust. 1. Konieczność uśmiercenia zwierzęcia powinna być potwierdzona przez lekarza weterynarii.

§ 4. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje całodobowo podmiot prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu gminy Pawłowice”, z którym Gmina Pawłowice posiada zawartą umowę. Podmiot ten realizuje opiekę
weterynaryjną poprzez zakład leczniczy dla zwierząt posiadający odpowiedni sprzęt diagnostyczny w zakresie udzielania
pomocy zwierzętom bezdomnym w tym opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych. W 2018 roku opieką
weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będą udzielać całodobowo lekarze weterynarii
Bartosz Libucha lub Agata Małysz w Przychodni Weterynaryjnej Lima Vet w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 16.
2. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez zakład leczniczy dla zwierząt z którym podmiot wymieniony
w § 4 ust. 1 ma podpisaną umowę dla zwierząt bezdomnych ulokowanych w schronisku.
§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi przyjmuje do realizacji Referat Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Gminy przy współudziale z zarządcami nieruchomości, na których przebywają koty wolno żyjące.
2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, wskazanych przez zarządcę
nieruchomości, którzy zapewnią im bezpośredni nadzór, opiekę i dokarmianie,
2) zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej przez zakład leczniczy dla zwierząt wymieniony w § 4 ust. 1.
§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1) Schronisko dla zwierząt wymienione w § 2 ust. 3 poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym.
2) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy poprzez podawanie informacji dla mieszkańców na stronie
www.pawlowice.pl o wyłapaniu zwierząt bezdomnych i możliwości ich adopcji w schronisku dla zwierząt,
wymienionym w § 2 ust. 3,
Ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt
§ 7. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt będzie realizowane poprzez:
1) sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych oraz kotów dziko żyjących przez zakład leczniczy dla zwierząt
wymieniony w § 4 ust. 1 z którym podmiot prowadzący usługę wyłapywania wymieniony w § 3 ust. 1 ma podpisaną
umowę.
2) prowadzenie elektronicznego znakowania tzw. czipowania bezdomnych zwierząt wyłapanych i przekazanych do
schroniska.
2. Ogłaszaniu przez Urząd Gminy na stronie internetowej www.pawlowice.pl informacji o wyłapanych zwierzętach
bezdomnych w celu możliwości odbioru przez ich właścicieli w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 2 ust. 3, w
terminie 14 dni od ich wyłapania.
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§ 8. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone są w budżecie
Gminy Pawłowice.
2. Wysokość środków zabezpieczonych na zadania wymienione w niniejszym programie są następujące:
1) Gotowość do wyłapywania, wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z transportem do schroniska lub do lecznicy
weterynaryjnej kwota 35.999,94 zł.
2) Usługa związana z przyjęciem do schroniska bezdomnych zwierząt wraz z odebraniem przez jego właściciela
w terminie do 14 dni kwota 4.619,88 zł.
3) Usługa związana z przyjęciem do schroniska bezdomnych zwierząt i nie odebraniem ich przez jego właściciela
w terminie dłuższym niż 14 dni 18.700,00 zł.
4) Usługa związanej z przyjęciem do schroniska bezdomnych szczeniąt i nie odebraniem ich przez jego właściciela
w terminie dłuższym niż 14 dni 1.264,00 zł.
5) Usługa związana z opieką weterynaryjną wyłapanych i przekazanych do schroniska bezdomnych psów w tym:
odrobaczeniu, szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym, oznakowania elektronicznie chipem wraz
z sterylizacją kwota 3.980,03 zł.
6) Usługa związana z opieką weterynaryjną wyłapanych i przekazanych do schroniska bezdomnych psów wtym:
odrobaczeniu, szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym, oznakowania elektronicznie chipem, wraz
z kastracją kwota 5.199,95 zł.
7) Usługa związana z obserwacją zwierząt na wściekliznę kwota 999,99 zł.
8) Usługi związana z pomocą weterynaryjną zwierzętom, które ucierpiały przy wypadkach drogowych kwota 1.499,99 zł.
9) Usługi związana z koniecznością uśpienia zwierząt wraz z ich utylizacją kwota 1.599,98 zł.
10) Usługa związana z opieką weterynaryjną nad kotami wolnożyjącymi oraz kotami bezdomnymi przekazanymi do
schroniska polegającymi na: odrobaczeniu, sterylizacji lub kastracji kwota 2.999,97 zł
11) Dokarmianie kotów wolno żyjących kwota 1.500,00 zł.
12) Opieka i utrzymanie w gospodarstwach rolnych zwierząt gospodarskich kwota 2.000,00 zł.
3. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie wymienione w ust 2 wydatkowane będą w razie potrzeby poprzez
zlecenie usług i zadań wymienionych w niniejszym Programie zgodnie z odrębnymi przepisami.
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