
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/363/2017 

RADY MIASTA GNIEZNA 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Gniezna w 2017 roku 

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

z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 856 ze zm.), Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

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

terenie Miasta Gniezna w 2017 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 

(-) Michał Glejzer 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/363/2017 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Gniezna na rok 2017 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Program określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Gniezna dotyczące: 

1) Zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) Opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) Odławiania bezdomnych zwierząt, 

4) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

5) Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) Usypiania ślepych miotów, 

7) Wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8) Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 2. Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Miasto Gniezno posiada własne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowane w Gnieźnie przy 

ul. Kawiary 40, zwanego dalej „Schroniskiem”.  

2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań: 

a) bieżące utrzymanie i prowadzenie Schroniska, 

b) zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej, 

c) współpracę Miasta Gniezna, Schroniska, organizacji pozarządowych, których  statutowym celem jest 

ochrona zwierząt, innych osób prawnych  i fizycznych na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, 

d) organizację pracy osób współpracujących ze schroniskiem na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez: 

a) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące, 

b) dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach ich przebywania. 

2. Miasto Gniezno współpracuje z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Gnieźnie 

oraz społecznymi opiekunami zwierząt w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami. 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Na terenie Miasta Gniezna odławiane są bezdomne zwierzęta. 

2. Odławianie zwierząt ma charakter stały i jest podejmowane na zgłoszenie interwencyjne lub z urzędu. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi odbywa się 

zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLVI/509/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 3 marca 2006r. 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. 

4. W 2017r. Miasto Gniezno zawarło umowę z Firmą „TRAPER”, ul. Krzywe Koło 6, 62-200 Gniezno na 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 
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5. Umowa obejmuje całodobowe wyłapanie zwierząt, ich transport do Schroniska oraz zapewnienie opieki 

w godzinach zamknięcia schroniska. 

§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt. 

1. Miasto Gniezno realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku na zasadach 

ustalonych z podmiotem prowadzącym Schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji są przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Ponadto w roku 2017 Miasto Gniezno zawarło umowę z Lecznicą Weterynaryjną „Zielony Rynek” lek. 

wet. Piotr Kaczor, ul. Zielony Rynek 11; 62-200 GNIEZNO na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących 

na terenie Miasta Gniezna. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

1. Schronisko prowadzi działania zmierzające do adopcji bezdomnych zwierząt przez osoby zainteresowane 

i zdolne zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Schronisko prowadzi również stronę internetową, w której umieszczane są ogłoszenia o adopcji zwierząt 

przebywających w Schronisku oraz o bieżącej działalności i funkcjonowaniu Schroniska. 

3. W akcję edukacyjną przewiduje się zaangażować także lokalne media w celu uświadomienia 

potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem i posiadaniem zwierzęcia, 

a także  promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka  w stosunku do zwierząt. 

§ 7. Usypianie ślepych miotów. 

1. Usypianie ślepych miotów będzie prowadzone w Schronisku przez lekarza weterynarii. 

2. Zabiegowi poddawane będą ślepe mioty zwierząt, które narodzą się w Schronisku i nie będzie 

możliwości zapewnienia im właścicieli oraz ślepe mioty zwierząt przygarniętych przez opiekunów społecznych 

(koty). 

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne przy ul. 

Nowaszki 1; 62-200 GNIEZNO. 

2. W celu zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim, dodatkowo utworzono w Schronisku zagrodę 

spełniającą odpowiednie warunki dla bytowania zwierząt gospodarskich. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, następować będzie na podstawie zawartej w 2017r. umowy z lek. wet. Bogumiłem Wasiniewskiem, 

Zakład Usług Weterynaryjnych 62-260 Łubowo 93 na realizację zadania pn. „Całodobowa opieka 

weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Gniezna”. 

Umowa obejmuje całodobową gotowość do podjęcia interwencji oraz wykonywanie badań lekarskich i leczenie 

pourazowe bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Gniezna poszkodowanych na skutek wypadków drogowych. 

2. Ponadto w Schronisku stworzono boks spełniający odpowiednie warunki dla zwierząt chorych. 

§ 10. Zapisy ogólne 

1. Na realizację zadań wyszczególnionych w Programie Miasto Gniezno przeznaczyło środki finansowe 

w wysokości 478 200,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych 00/100).  

2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb. 
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