
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/233/22 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Pęczniew na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 i poz. 583) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) 

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pęczniew na rok 2022 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

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

Łódzkiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Pęczniew 

 

 

Jerzy Zych 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Poz. 1956



Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/233/22 

Rady Gminy Pęczniew 

z dnia 23 marca 2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Pęczniew na 2022 rok. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Pęczniew przy pomocy, której Wójt Gminy wykonuje 

zadania. 

2. Samodzielnym stanowisku, należy przez to rozumieć samodzielne stanowisko w Urzędzie Gminy Pęczniew 

przy pomocy, którego Wójt Gminy Pęczniew wykonuje zadania. 

3. Schronisko, należy przez to rozumieć Przytulisko i Hotel dla Zwierząt Domowych „FUNNY PETS” Marta 

Szturma, Czartki 49b, 98-200 Sieradz. 

4. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu 

człowieka w stanie dzikim). 

5. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęczniew w 2022 roku. 

Rozdział 2 

Cel i zadania Programu 

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęczniew oraz opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pęczniew w Przytulisku i Hotelu dla Zwierząt 

Domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma, Czartki 49b, 98-200 Sieradz; 

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

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt; 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przez 

HORSE-VET-JAR Lecznica pod św. Franciszkiem, Zadzim 63, 99-232 Zadzim; 

6) edukacja mieszkańców gminy Pęczniew w zakresie opieki nad zwierzętami; 

7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w Pęczniewie, przy ul. Sportowej 18; 

8) elektroniczne znakowanie zwierząt, w szczególności psów i kotów; 

9) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów. 

Rozdział 3 

Elektroniczne znakowanie zwierząt 

§ 3. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizuje Schronisko 

poprzez czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do Schroniska.  

§ 4. Gmina Pęczniew pokrywa koszty elektronicznego znakowania zwierząt w szczególności psów i kotów, na 

poniższych zasadach: 
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1. Gmina Pęczniew zawiera umowę z Schroniskiem dla zwierząt odłowionych na ternie gminy Pęczniew, na 

dokonywanie usług elektronicznego znakowania psów i kotów. 

§ 5. 1. Plan znakowania zwierząt na terenie gminy obejmuje: 

1) znakowanie psów trafiających do adopcji; 

2) znakowanie psów przebywających w schronisku. 

2.Gmina prowadzi znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego mikroprocesora wraz 

z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych. Zabiegi znakowania zwierząt 

odłowionych z terenu gminy Pęczniew wykonywać będzie Schronisko FUNNY PETS, na podstawie zawartej 

umowy z gminą Pęczniew. 

Rozdział 4 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 6. 1. Odłowione bezdomne zwierzęta, a w szczególności psy i koty, będą poddawane obligatoryjnej sterylizacji 

albo kastracji w schronisku dla zwierząt na koszt gminy. 

2.  Zabiegi, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii 

w odpowiednich warunkach. 

3. Sterylizacji albo kastracji można dokonać po upływie 15 dni po wyłapaniu (odłowieniu) zwierzęcia z uwagi na 

możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna wyłapanego (odłowionego) zwierzęcia. Zabiegom, o których 

mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów 

z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

Rozdział 5 

Opieka nad zwierzętami 

§ 7. 1. Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu gminy Pęczniew, 

gmina realizuje poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku FUNNY PETS, na podstawie zawartej 

umowy.  

2.  Schronisko dla zwierząt wymienione w § 6 ust. 1 zapewnia: 

1) właściwe pomieszczenia dla zwierząt, które tam będą przebywać i właściwe warunki ich bytowania; 

2) karmę i wodę dla zwierząt według obowiązujących norm; 

3) niezbędną opiekę weterynaryjną w zakresie profilaktyki oraz obowiązkowych szczepień; 

4) wykonywanie sterylizacji, kastracji oraz usypianie ślepych miotów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) utrzymanie zwierząt do czasu ich adopcji, przekazania, śmierci lub uśpienia w przypadkach określonych 

odrębnymi przepisami. 

§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje samodzielne stanowisko 

poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 

zarejestrowani są w rejestrze prowadzonym przez samodzielne stanowisko.  

§ 9. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje schronisko poprzez prowadzenie 

działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. Stosowne ogłoszenia o adopcji zamieszcza 

schronisko na swojej stronie internetowej, również na stronie internetowej gminy Pęczniew w dziale ogłoszeń 

prezentowane są zdjęcia psów, zachęcające zainteresowanych do ich adoptowania.  

2. Gmina może przekazywać bezdomne zwierzęta zainteresowanym osobom, które wyrażą zgodę na adopcję 

i które nie były karane za naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 

3. Adopcji dokonuje się w formie protokołu przekazania. 
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4. Aby zachęcić do adopcji bezdomnych zwierząt gmina dokona sterylizacji albo kastracji zwierzęcia, 

szczepienia psa przeciwko wściekliźnie po uprzedniej 15 dniowej obserwacji. 

5. Koszty utrzymania i odpowiedzialność za bezdomne zwierzę ponosi osoba, która bierze zwierzę do adopcji. 

6. Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości po podpisaniu protokołu 

przekazania. 

§ 10. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pęczniew realizuje schronisko. 

2. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt będą prowadzone wyłącznie przy użyciu urządzeń i środków 

nie powodujących zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadających im cierpienia. 

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 

21 sierpnia 1997 r. realizuje schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania 

miotów.  

Rozdział 6 

Edukacja mieszkańców 

§ 12. Urząd Gminy w Pęczniewie w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i placówkami oświatowymi działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt 

bezdomnych. 

Rozdział 7 

Zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi 

§ 13. 1. Wolno żyjące koty na terenie Gminy Pęczniew podlegają opiece gminy. 

2. Koty wolno żyjące nie są wyłapywane i przekazywane do schroniska z uwagi na odgrywanie znaczącej roli 

w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni w ekosystemie Gminy. 

3. Organizowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; 

3) zapewnianie opieki rannym lub chorym kotom; 

4) usypianie ślepych miotów wolno żyjących; 

5) zapewnienie całorocznego dokarmiania. 

Rozdział 8 

Wysokość środków finansowych na realizację programu oraz sposób ich wydatkowania 

§ 14. Gmina przeznacza środki finansowe na realizację programu w wysokości 26 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia sześć tysięcy złotych, 00/100 gr.), które zabezpieczone są w budżecie gminy Pęczniew na rok 2022.  

§ 15. Realizacja programu następowała będzie w oparciu o: 

1)  umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt - 16 000,00 zł w tym: 

- wyłapywanie psów z terenu gminy Pęczniew, 

- prowadzenie ewidencji, chipowania, sterylizacji i kastracji bezdomnych psów przyjmowanych do schroniska, 

- oddawanie psów do adopcji, 

- zapewnienie opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- zapewnienie karmy oraz wody zdatnej do picia, 

- zapewnienie opieki weterynaryjnej; 

2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 1 000,00 zł; 
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3) umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt - 3 500,00 zł; 

4) współpracę z innymi lekarzami weterynarii i innymi podmiotami w sytuacjach wyjątkowych oraz ponoszenia 

kosztów sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt kierowanych do adopcji - 3 500,00 zł; 

5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym  - 2 000,00 zł. 
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