
UCHWAŁA NR XLIII/17/14
RADY GMINY PUCK

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie:przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Puck w 2014 roku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013r. poz. 594 z późń. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013r. poz. 856 z późń. zm.)

Rada Gminy Puck 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Puck w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po 
14 dniach od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Kazimierz Czernicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/17/14 

Rady Gminy Puck 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERNIE GMINY PUCK 

 WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Puck uchwały w sprawie" Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2014r.", zwanego dalej 
Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. 

 Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i 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 Puck. 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o : 

1) Schronisku dla zwierząt - rozumie sie przez to schroniska prowadzone przez organizację pozarządową : 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Rada Krajowa z siedzibą w Gdyni, ul. 
Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia. 

2) Przychodni Weterynaryjnej - rozumie się przez to „Przychodnię Weterynaryjną  Adam Lipski” z siedzibą 
w Pucku, przy ul. Miotka 1, 

3) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2014r.

§ 2. Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Puck 

2) Organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony zwierząt zapewniająca schroniska dla zwierząt oraz 
Przychodnia weterynaryjna  na podstawie podpisanych umów z Gminą. 

3) Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełnią wyznaczeni przez Wójta 
pracownicy Urzędu Gminy Puck, który współpracuje w tym zakresie z jednostkami, z którymi Gmina 
podpisała umowy oraz z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Pucku. 

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU 

§ 3. Celami Programu są: 

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt, 

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina Puck realizować będzie 
poprzez umieszczenie ich w schronisku na podstawie umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem który 
prowadzi schronisko.

§ 5. OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI  KOTAMI, W TYM  ICH  DOKARMIANIE 
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Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez przeprowadzanie interwencji w sprawie 
kotów wolnożyjących, w tym: 

1) Ustalenie miejsca w których  przebywają koty wolno żyjące. 

2) Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania. 

3) Zakup i wydawanie  karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 

zarejestrowani bądą przez pracowników Urzędu Gminy wyznaczonych przez Wójta.

4) W miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia (budek) w szczególnosci na okres 

zimowy. 

§ 6. ODŁAWIANIE  BEZDOMNYCH  ZWIERZĄT 

N  a terenie Gminy wprowadza się stałe interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 

1. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotyczczas pozostawały, a w 
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stważa zagrożenia dla życia i zdrowia zwierzat, a także 
nie będzie zadawał im cierpienia. 

3. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał sie środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt. 

 Realizacja tego zadania powierzona zostało podmiotowi z którą Gminą podpisała umowę. Podmiot ten, 
zapewnia dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, które umieszcza w prowadzonych przez siebie 
schroniskach oraz w domach tymczasowych. Odłów psów jest realizowany w ciągu 24 godzin od wezwania. 

 W przypadku rannych zwierząt, które w wyniku choroby lub odniesionych ran muszą być poddane leczeniu, 
a także zwierząt agresywnych zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców gminy oraz w przypadku, gdy 
odłów  bezdomnych zwierząt  domowych musi  nastąpić w okresie krótszym niż 24 godziny zadanie to 
powierza się Przychodni Weterynaryjnej, z którą Gmina podpisała umowę. 

 System złoszeń poza godzinami pracy Urzędu odbywać się będzie za pośrednictwem sołtysów 
poszczególnych sołectw, którzy zgłaszają potrzebę interwencji w sprawie bezpańskich psów i potrąconych 
zwierząt domowych do Przychodni Weterynaryjnej, która podejmuje interwencję.

§ 7. OBLIGATORYJNA  STERYLIZACJA  LUB  KASTRACJA  ZWIERZĄT 

Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastarcję zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych 
z jednostką prowadzącą schronisko oraz z Przychodnią Weterynaryjną na podstawie zawartych z tymi 
podmiotami umów cywilnoprawnych.. 

Zabiegi te będą wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

Zabiegowi sterylizacji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od dnia odłowienia zwierzęcia z uwagi na 
możliwośc zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym 
w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 8. POSZUKIWANIE  WŁAŚCICIELI  DLA  BEZDOMNYCH  ZWIERZĄT 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) Poszukiwanie właścicieli  dla odłowionych bezdomnych psów  przez podmiot, który odławia bezdomne 
zwierzęta z terenu Gminy Puck  na podstawie zawartej z nim umowy. 

2) Promocję adopcji odłowionych bezdomnych psów z terenu gminy,   poprzez  umieszczenie na stronie 
internetowej www.gmina.puck.pl w zakładce „Zaadoptuj psa” zdjęć psów czekających na adopcję.

§ 9. USYPIANIE  ŚLEPYCH  MIOTÓW 

Usypianie ślepych miotów  będzie wykonywane przez lekarza weterynarii na  podstawie umowy. Zwierzę 
usypiane musi byc traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić mu trwogi 
i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny. 
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§ 10. WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich w 2014r. będzie gospodarstwo 
prowadzone przez Pana Stanisława Selke, znajdujące się w miejscowości Sławutowo, ul. Wejherowska 21, 84-
100 Puck, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 11. ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH 

ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

Realizacja tego zadania obejmuje umowa zawarta z Przychodnią Weterynaryjną.

§ 12. ZNAKOWANIE ZWIERZĄT 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2014r. znakowane poprzez wszczepienie mikroprocesora – 
"chipa", będa wyłącznie psy bezdomne, odłowione z terenu Gminy Puck. Zadanie to będzie realizowane przez 
Przychodnię Weterynaryjną na podstawie umowy.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 13. Wójt Gminy Puck w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostką organizacyjną Gminy Puck 
tj. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck oraz organizacją pozarządową tj. OTOZ „Animals” 
działania edukacyjne w szkołach na terenie Gminy Puck m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a w szczególności zachęcanie 
do adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
KOSZTY REALIZACJI  PROGRAMU 

§ 14. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina. 

1) Wysokość zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Puck na rok 2014 wynosi 
80.000 zł. Kwota ta obejmować będzie finansowanie zadań wyszczególnionych w rozdziale 3 niniejszego 
Programu, w tym: 

- na zadanie wymienione w § 5 – 2000,00 zł 

- na zadania wymienione w § 4, §6, §8  –  50.000,00 zł. 

- na zadania wymienione w §7, §9, §10, §11, §12 – 28.000,00 zł.

2) Płatność za usługi wykonane przez podmioty z którymi Gmina Puck podpisała umowy będą realizowane 
z budżetu z zaplanowanych środków. 

 Treść niniejszego Programu została przedstawiona do zaopiniowania przez :

1.  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck. 

2.  Zarządcę i dzierżawcę obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy.
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