
 

 

UCHWAŁA NR XXV/204/2017 

RADY GMINY RYCZYWÓŁ 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

wśród  zwierząt na 2017 rok. 

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

z 2016r. Poz. 446 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. 

Poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje: 

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

2017 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Michał Bogacz 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2596



Załącznik do Uchwały Nr XXV/204/2017 

Rady Gminy Ryczywół 

z dnia 29 marca 2017 r. 

PROGRAM  OPIEKI  NAD BEZDOMNYMI  ZWIERZĘTAMI  ORAZ  ZAPOBIEGANIA  

BEZDOMNOŚCI  WŚRÓD ZWIERZĄT  NA  ROK  2017 

§ 1. Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

§ 2. Odpowiedzialnymi za realizację programu są: 

1) Wójt Gminy 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach, 

§ 3.  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt, gmina realizuje 

w formie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Ryczywół na korzystanie ze schroniska 

dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach. 

§ 4. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana będzie poprzez: 

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

2) zapewnienia dokarmiania zwierząt przez zakup karmy i przekazanie jej społecznym opiekunom kotów; 

3) zapewnienie w miarę możliwości i potrzeby miejsca schronienia. 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt nastąpi po zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Gminy tel. (67) 

2837002 w. 23: 

1) odławiane będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, a w szczególności chore oraz zagrażające 

bezpieczeństwu mieszkańców; 

2) czynności odławiania będzie wykonywać Schronisko dla Bezdomnych  Zwierząt „AZOREK” 

w Obornikach ul. Łopatyńskiego 1– na zlecenie Gminy Ryczywół, którzy oświadczają, że posiadają 

stosowne zezwolenia oraz sprzęt i wiedzę z zakresu odpowiedniego wykorzystania i zastosowania środków 

sedacyjnych/ broni Palmera. 

3) transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do przewozu 

zwierząt i posiadają stosowne zezwolenie na transport zwierząt wydane przez właściwego terytorialnie 

powiatowego lekarza weterynarii. 

§ 6. Kastrację lub sterylizację i usypianie ślepych miotów psów powierza się Schronisku „AZOREK” 

w Obornikach, oraz  lekarzowi weterynarii Panu Witoldowi Kruś tel. kontaktowy 692 487 585, z którym 

została podpisana umowa na całodobową opiekę weterynaryjną w    2017 r.: 

- badanie ogólnego stanu zdrowia z wydaniem zaświadczenia, szczepienie przeciwko wściekliźnie,  kastracja 

kota, odrobaczanie, eutanazja psa, eutanazja kota, eutanazja miotu kociąt lub szczeniąt, eutanazja sarny 

i innych zwierząt łownych. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez informowanie 

mieszkańców, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów psów odbywać się będzie w schronisku lub kotów i psów na zlecenie tej 

usługi lekarzowi prowadzącemu prywatną praktykę weterynaryjną. 

§ 9. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich nastąpi na podstawie umowy zawarej 

przez Gminę z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną „Przyszłość” w Wiardunkach. 

§ 10. W wypadkach drogowych z udziałem zwierząt opieka weterynaryjna zostanie zabezpieczona umową 

zawartą z lekarzem weterynarii świadczącym usługi w ramach prywatnej praktyki - Panem Witoldem Kruś. 
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§ 11. Koszty realizacji zadań określonych w programie na kwotę 52 000,- zł ponosi Gmina Ryczywół, 

w tym: 

dotacja schronisko „AZOREK”               - 34.600,- zł 

karma dla kotów                                       -   2.000,- zł 

opieka nad zwierzętami gospodarskimi   - 10.000,- zł 

opieka weterynaryjna                               -   5.400,- zł 
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