
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/722/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie gminy Środa Wielkopolska. 

Na podstawie art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 r. poz. 856 ze 

zmianami), Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala co następuje: 

§ 1.  Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Środa Wielkopolska stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

(-) Paweł Dopierała 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 2816



Załącznik do Uchwały Nr XLIV/722/2017 

Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej 

z dnia 28 marca 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Środa Wielkopolska w 2017roku 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt określa zasady 

i działania w celu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 

terenie Gminy Środa Wielkopolska. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska za pośrednictwem Referatu 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

2. Realizatorami programu są: 

1) Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej, 

3) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Środzie Wielkopolskiej. 

Zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt 

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

Gminy Środa Wielkopolska obejmuje zadania: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) Sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 

5) Usypianie ślepych miotów, 

6) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

7) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

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

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku 

§ 4. 1. Bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Środa Wielkopolska zapewnia się miejsce i opiekę 

w gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt,  zlokalizowanym w miejscowości Kijewo. 

2. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt przeprowadzana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Środzie Wielkopolskiej. 

Koszty związane z zadaniem pokrywa Gmina Środa Wielkopolska. 

3. Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie 

Wielkopolskiej. 

Opieka kompleksowa nad zwierzętami w schronisku obejmuje: 

- zapewnienie pożywienia dla zwierząt, 

- opiekę weterynaryjną ( leczenie chorych zwierząt, szczepienia przeciw wściekliźnie), 

- zapewnienie czystości w kojcach oraz na terenie schroniska. 

Koszty związane z zadaniem pokrywa Gmina Środa Wielkopolska. 
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Środzie Wielkopolskiej organizuje zbiórkę karmy dla 

zwierząt w schronisku w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz w liceach. 

4. Pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej w schronisku działa 

wolontariat. 

Do obowiązków wolontariuszy należy: mycie i szczotkowanie psów, prace porządkowe na terenie 

schroniska, mycie misek zwierząt, wyprowadzanie psów na spacer, praca z psami w zakresie szkolenia 

metodami przekazanymi przez szkoleniowców. 

Koszty podróży służbowych szkoleniowców, koszty ubezpieczenia wolontariuszy oraz koszty zakupu 

akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń pokrywa Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie 

Wielkopolskiej. 

5. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Środzie Wielkopolskiej organizuje obchody 

Światowego Tygodnia Ochrony Zwierząt wraz z koncertem charytatywnym, z którego dochód przeznaczony 

jest na Gminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kijewie. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 5. 1. W celu objęcia opieką kotów wolno żyjących na terenie Gminy Środa Wielkopolska zorganizowano 

punkt odbioru karmy.  Punkt mieści się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kijewie. 

2. Na terenie miasta funkcjonują cztery punkty dokarmiania kotów. Zwierzęta dokarmiane są przez 

wolontariuszy. Koordynatorem działania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Środzie 

Wielkopolskiej. 

Koszt zadania pokrywa Gmina Środa Wielkopolska oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział 

w Środzie Wielkopolskiej. 

Sterylizacja i kastracja zwierząt przebywających w schronisku 

§ 6. 1. Przebywające w schronisku dla bezdomnych zwierząt psy i koty poddawane są zabiegowi 

sterylizacji lub kastracji. 

2. Zabieg wykonuje lekarz weterynarii w gabinecie weterynaryjnym w schronisku. 

Zabiegi  sterylizacji i kastracji wykonywane są na koszt Gminy Środa Wielkopolska. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 7. W celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii zapewniający zwierzętom 

przebywającym w schronisku dla zwierząt opiekę weterynaryjną dokonuje usypiania ślepych miotów, które 

trafią lub urodzą się w schronisku. 

Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane są na koszt Gminy Środa Wielkopolska. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

§ 8. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Środa Wielkopolska zapewnia się miejsce 

w gospodarstwie rolnym nr 064021710, ul. Orzechowa 15, Tulce. 

2. W gospodarstwie zwierzęta mają zapewnione schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną. 

Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, ponosi Gmina Środa Wielkopolska, 

a w przypadku, gdy zostanie ustalony właściciel zwierząt gospodarskich, zostanie on obciążony kosztami 

zapewnienia opieki. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 9. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej prowadzący schronisko w sposób trwały 

poszukuje dla zwierząt nowych właścicieli poprzez ogłoszenia na stronie internetowej schroniska oraz w prasie 

lokalnej. 

2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest inicjatorem i realizatorem akcji propagujących ochronę 

zwierząt, promujących Schronisko i tym samym zachęcających do adopcji zwierząt. 
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Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 10. 1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną. 

2. Lekarz Weterynarii pełniący opiekę weterynaryjną w schronisku pełni dyżur telefoniczny. 

Finansowanie Programu 

§ 11. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zarezerwowane są 

w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej na rok 2017 w kwocie 255 180,00zł 

oraz w budżecie Gminy na rok 2017 w kwocie 10 000,00zł. 
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