
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 31 marca 2016 r. 

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

zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2016 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm) Rada Gminy Szczytniki określa: Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2016 

roku. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Szczytniki, zwany dalej Programem, określa cele i zadania służące zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Szczytniki, formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz wskazuje źródła finansowania 

Programu. 

§ 2. Program ma zastosowanie w odniesieniu do bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i 

kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Szczytniki. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania Programu 

§ 3. Celem Programu jest realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.), w zakresie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami, a także zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki oraz poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego na terenie gminy Szczytniki. 

§ 4. Zadania Programu: 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki w schronisku dla zwierząt. 

2. Zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt bezdomnych poprzez obligatoryjną ich sterylizację, lub 

kastrację. 

3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

4. Usypianie ślepych miotów. 

5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, głównie poprzez ich dokarmianie. 

6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 
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7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

§ 5. 1. Realizacja zadań Programu, o których mowa w §4 ust. 1 – 4 została powierzona podmiotowi 

określonemu w § 6. 

2. Realizacja zadania Programu, o którym mowa w §4 ust. 7 została powierzona Panu Michałowi 

Wierzejskiemu – Specjalistycznej Przychodni Małych Zwierząt, ul. Warszawska 63B, 62-800 Kalisz. 

Rozdział 3. 

Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

§ 6. Podmiotem, z którym Gmina Szczytniki zawarła umowę jest Longin Siemińskim prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, 

Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz z filią w miejscowości Wojtyszki 18, gm. 

Brąszewice. 

§ 7. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie w zależności od 

zaistniałych potrzeb na następujących zasadach: 

1. Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 

człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta 

trwale dotąd pozostawały. 

2. Zwierzęta, będą odławiane po uprzednim zgłoszeniu do Gminy przez mieszkańców lub służby 

porządkowe, że zwierzęta te pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla 

bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego. 

3. Gmina zgłasza telefonicznie podmiotowi, o którym mowa w §6 konieczność odłowienia zwierzęcia, po 

ustaleniu jego rzeczywistej bezdomności i precyzyjnym określeniu miejsca jego lokalizacji. 

4. Uprawniony podmiot odławiając bezdomne zwierzęta, zobowiązany jest do wykonywania czynności 

odławiania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

5. Odławianie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który nie 

stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia, oraz nie zadaje cierpienia odławianym zwierzętom. 

6. Transport zwierząt odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznego pojazdu. 

7. Bezdomne zwierzęta po ich odłowieniu na terenie Gminy Szczytniki będą niezwłocznie umieszczane w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym Gmina zawarła umowę w 

sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

8. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność odłowienia zwierząt i ich czasowego przetrzymania na terenie 

Gminy ( zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt itp.) Wójt Gminy Szczytniki 

wyposaży nieruchomość gminną w urządzenia niezbędne do tymczasowego przetrzymania zwierząt (kojce, 

budy) do czasu przekazania ich podmiotowi, o którym mowa w §6. 

9. W przypadku zwierząt, które pogryzły ludzi lub ich zachowanie wskazywało podejrzenie o wściekliznę 

umieszczone będą w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej 

obserwacji zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

§ 8. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku. 

1. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt bezdomnych zapobiegająca ich rozmnażaniu 

dokonywana będzie w schronisku dla zwierząt, przez podmiot, o którym mowa w § 6 i na zasadach 

określonych w Regulaminie schroniska. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się 

właściciela lub opiekuna; 
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2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub 

wiek. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane będzie w schronisku 

przez lekarza weterynarii. 

§ 10. W przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) wskazuje się gospodarstwo rolne położone w msc. 

Szczytniki 3, 62-865 Szczytniki, jako miejsce pobytu zwierząt gospodarskich. 

§ 11. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt polegać będzie 

na: 

1) zaopiekowaniu się zwierzęciem, przez osoby zainteresowane z terenu Gminy, 

2) współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

3) zamieszczanie zdjęć zwierząt gotowych do adopcji na stronie Urzędu Gminy w Szczytnikach 

§ 12. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku 

właściciel ponosi opłatę obejmującą koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym 

koszty opieki weterynaryjnej do wysokości wydatków faktycznie poniesionych przez Gminę Szczytniki. 

§ 13. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat, o których 

mowa w §12. 

§ 14. Realizacja form przeciwdziałania bezdomności zwierząt, o których mowa w § 7 ust. 4 - 7, zostanie 

powierzona podmiotowi określonemu w §6. 

§ 15. Opieka nad wolno żyjącymi kotami. 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Szczytniki realizowana będzie poprzez współpracę 

Gminy Szczytniki z sołtysami oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona 

zwierząt. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmie: 

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

2) dokarmianie kotów wolno żyjących, 

3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów, 

4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt. 

§ 16. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt polegać będzie na: 

1) zabraniu zwierzęcia poszkodowanego w wypadku drogowym do punktu weterynaryjnego, gdzie wykonane 

zostanie badanie, rozpoznanie, diagnoza i podjęcie leczenia. 

2) przywróceniu ich środowisku naturalnemu, w przypadku zwierząt wolno żyjących, po zakończeniu leczenia 

3) zidentyfikowanie właściciela zwierzęcia w przypadku zwierząt gospodarskich oznakowanych. 

Rozdział 4. 

Finansowanie Programu 

§ 17. W budżecie na rok 2016 Gmina zabezpiecza środki w wysokości 13.000,00 zł z podziałem na: 

1. odławianie bezdomnych zwierząt 5.000,00 zł; 

2. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 4.000,00 zł; 

3. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

4.000,00 zł. 
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Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 18. Gmina w ramach współpracy może udzielić organizacjom społecznym, których statutowe działania 

przyczyniają się do ochrony zwierząt, pomocy w różnych formach, m.in. w postaci: 

1) promocji podejmowanych działań przez te organizacje, np. za pomocą środków masowego przekazu, 

2) udostępniania sal na spotkania otwarte organizowanych w celu podnoszenia świadomości mieszkańców 

Gminy w zakresie przedmiotowych tematów. 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Bogdan Augustyniak 
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