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UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY GMINY PCIM
z dnia 13 marca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pcim na rok 2019”
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz.122) - Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pcim na rok 2019 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zaakceptowany przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach oraz przez dzierżawców obwodów łowieckich.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/254/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2018
roku oraz uchwała Nr XLVII/280/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim
w 2018 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
dr Piotr Sadowski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/40/2019
Rady Gminy Pcim
z dnia 13 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Pcim na rok 2019.
I. Postanowienia ogólne
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę.” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 122)
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma zastosowanie
w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w administracyjnych granicach Gminy Pcim.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o :
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pcim;
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pcim;
3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 122);
4) Zwierzęta bezdomne - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie lub domowe, które zabłąkały się,
uciekły lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby
pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
5) Zwierzęta domowe – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające w domu lub
w odpowiednim pomieszczeniu wraz z człowiekiem, utrzymywane w charakterze jego towarzysza;
6) Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności w stanie dzikim,
element ekosystemu miejskiego, ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te
nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., dlatego
nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego
schronienia ;
7) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu przy
ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ , Pani Celina Pawluśkiewicz, z którym Gmina ma podpisaną
stosowną umowę;
8) Gabinecie weterynaryjnym - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny „Dobry Weterynarz” Iwona
Kozak-Górni, 32-400 Myślenice, ul. Matejki 11A, z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę;
9) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności na terenie Gminy Pcim na rok 2019.
II. Cel i zadania programu
§ 3. Celem i zadaniem Programu jest:
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim;
2. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;
3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
4. Opieka nad wolnożyjącymi kotami w tym ich dokarmianie;
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5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. Odławianie bezdomnych zwierząt;
7. Edukacja mieszkańców Gminy Pcim w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt
domowych;
8. Usypianie ślepych miotów;
9. Zapewnienie pomocy bezdomnym zwierzętom, a w szczególności chorym bądź wymagającym pilnej
opieki weterynaryjnej;
10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
11. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
III. Zapobieganie bezdomności zwierząt
§ 4. 1. Gmina Pcim zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt na podstawie
podpisanej na 2019 rok umowy ze Schroniskiem, przy ulicy Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ. Zwierzęta
przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu kwarantanny i po przeprowadzeniu
zabiegów lekarsko - weterynaryjnych, zgodnie z regulaminem Schroniska;
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pcim realizują:
a) pracownicy schroniska poprzez zabieranie zwierząt bezdomnych i przewożenie ich do schroniska
w szczególnie trudnych przypadkach pomoc w odławianiu zapewnią inne uprawnione podmioty.
3. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, a w przypadku zwierząt rannych do
zakładów leczniczych z którymi Urząd podpisał umowę. Na okoliczność odłowienia zwierzęcia zostaje
wykonane zdjęcia psa w celu jego późniejszej identyfikacji w przypadku zgłoszenia się jego opiekuna. Po okresie
krótkiego oczekiwania w boksie na terenie Urzędu na ewentualnego właściciela zwierzęcia (max. 24 godziny –
przy zabezpieczeniu pokarmu świeżej wody oraz ochrony przed warunkami atmosferycznymi) pies zostaje
przewieziony do Schroniska.
4. Odłowione i dostarczone do schroniska bezdomne zwierzęta przechodzą obligatoryjną sterylizację
i kastrację, której koszt za wykonanie usług ponosi Gmina na zasadach określonych w umowie.
5. Gmina zajmuje się poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt, za pomocą:
a) akcji edukacyjnych;
b) plakatów i ogłoszeń umieszczanych na terenie Gminy w widocznych miejscach oraz na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Gminy;
c) współpracy z lokalnymi mediami mającymi na celu zachęcenie do zaopiekowania się bezdomnymi psami
i kotami w celu rozwiązania problemu bezdomności psów i kotów na terenie Gminy;
6. Ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację realizują:
1) „Dobry Weterynarz” Iwona Kozak-Górni, 32-400 Myślenice, ul. Matejki 11A.
2) Schronisko w Nowym Targu poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych
do schroniska, za wyjątkiem zwierząt u których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu.
7. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym ich zdrowotności, Urząd planuje prowadzenie
akcji polegającej na finansowaniu lub dofinansowaniu zabiegów sterylizacji – realizacja akcji w miarę
posiadanych środków;
8. Koszty związane z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki ponosi Gmina;
§ 5. 1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt domowych dokonywane będą uśpienia ślepych
miotów psów i kotów;
2. Koszty uśpienia miotów psów i kotów pokrywa w całości Gmina Pcim.
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3. Uśpieniu podlegać mogą zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich
właścicieli.
4. W razie sytuacji w których konieczne będzie usypianie ślepych miotów dokonywać tego będzie lekarz
weterynarii w ramach umowy podpisanej między Gminą, a gabinetem weterynaryjnym.
IV. Pomoc bezdomnym zwierzętom
§ 6. Pomoc bezdomnym zwierzętom polega na:
1. Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
w ramach umowy podpisanej miedzy Gminą Pcim, a gabinetem weterynaryjnym.
2. Ustaleniu miejsc w którym przebywają skupiska kotów wolnożyjących, odbywa się na podstawie zgłoszeń
od mieszkańców, potwierdzonych przez sołtysów poszczególnych sołectw lub urzędnika zajmującego się
realizacją Programu.
3. Zapewnieniu kotom wolnożyjących wody pitnej oraz dokarmiania karmą zakupioną przez Gminę
w miejscach ich przebywania.
4. Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywa się w okresie zimowym od 15 listopada do 15 marca
następnego roku w miejscach ich przebywania.
5. Zapewnianiu kotom wolnożyjącym schronienia w okresie zimowym w miarę posiadanych możliwości.
6. Powyższe zadania o których mowa w pkt. 3-5 realizowane są przez pracownika Referatu Rolnictwa,
Leśnictwa, Działalności Gospodarczej i Wydawania Zezwoleń, dzięki współpracy z mieszkańcami Gminy Pcim,
czującymi potrzebę opieki nad zwierzętami.
§ 7. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich w 2019 r.
wskazuje się gospodarstwo rolne należące do Danuty Ślusarczyk zam. w Pcimiu, którego właściciel wyraża
stosowną, pisemną zgodę na tego typu usługi.
V. Działania Edukacyjne
§ 8. 1. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na
temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach psów i kotów Gmina realizuje poprzez rozmieszczanie plakatów,
ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Pcim, a także w formie ogłoszeń lokalnych. Działania
edukacyjne dotyczyć będą również dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę.
2. Podstawowe formy edukacji:
- zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Pcim do włączenia do treści
programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem
zwierząt domowych i hodowlanych.
- informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy,
w tym na stronie internetowej Gminy.
VI. Finansowanie programu
§ 9. 1. W 2019 roku w budżecie Gminy została zabezpieczona kwota 29.500 zł. (słownie: dwadzieścia
dziewięć tysięcy pięćset złotych.) na realizację zadań Gminy wynikających z ustawy i objętych wyżej
wymienionym programem.
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Zadania

1)Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Pcim na podstawie podpisanej umowy;
2)Odławianie bezdomnych zwierząt ich przewóz do schroniska;
3)Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów;
4)Sterylizacja kotów wolnożyjących;
5)Usypianie ślepych miotów;
29500,00 6)Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt;
7)Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt świadczone na podstawie
podpisanej umowy;
8)Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w tym ich
dokarmianie;
9)Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
dr Piotr Sadowski

