
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/223/18 

RADY GMINY KISZKOWO 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2018 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1840) Rada Gminy Kiszkowo uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

terenie gminy Kiszkowo w 2018 roku. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kiszkowo;  

2) Schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie, przy 

ul. Kawiary 38;  

3) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;  

4) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza;  

5) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

6) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione, żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);  

7) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiszkowo w 2018 roku.  

§ 3. Program obejmuje:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo miejsca w Schronisku dla zwierząt; 

2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
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5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

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

Rozdział 2. 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo realizuje Schronisko 

dla zwierząt przy ulicy Kawiary 38 w Gnieźnie poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do 

Schroniska przez Urząd. 

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd poprzez 

interwencję mieszkańców lub z urzędu. Opieka realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w którym przebywają koty wolno żyjące; 

2) dokarmianie oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania, szczególnie zimą; 

3) w miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności okres zimowy; 

4) współpracę w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt 1-3 z osobami fizycznymi oraz organizacjami 

społecznymi. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kiszkowo realizują: 

1) Urząd poprzez podejmowanie akcji odławiania: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter okresowy; 

b) decyzję o przeprowadzeniu odławiania i terminie podejmuje Wójt Gminy Kiszkowo w przypadku 

pojawienia się bezdomnych zwierząt; 

c) przed przeprowadzeniem akcji odławiania, co najmniej 21 dni przed planowanym jej terminem, zostaną 

podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, następujące 

informacje: 

- termin, 

- teren, na którym odbędzie się odławianie zwierząt, 

- adres schroniska, w którym zostaną umieszczone zwierzęta, 

- nazwa podmiotu, któremu zostało zlecone przeprowadzenie akcji. 

2) Urząd poprzez podejmowanie interwencji w przypadku otrzymywanych zgłoszeń i w czasie wizji 

terenowych; 

4. Bezdomne zwierzęta domowe przewożone będą do Schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, a w przypadku 

zwierząt rannych do lecznicy zwierząt usytuowanej na terenie gminy Kiszkowo. 

5. Zwierzęta gospodarskie przewożone będą do Gospodarstwa Rolnego, Turostowo 13, 62-280 Kiszkowo. 

6. Sterylizację i kastrację zwierząt realizuje Schronisko dla zwierząt poprzez obligatoryjne 

przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt dostarczonych przez Urząd do Schroniska 

dla zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi 

na stan zdrowia lub wiek. 

7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 

warunki bytowania; 

2) Urząd poprzez umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, 

edukacja w szkołach. 
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8. Usypianie ślepych miotów realizuje Urząd zlecając zabiegi usypiania lecznicy zwierząt usytuowanej na 

terenie gminy Kiszkowo. 

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

realizuje Urząd poprzez podejmowanie interwencji i przekazywanie zgłoszeń lecznicy zwierząt. 

Rozdział 3. 

Postanowienia końcowe 

§ 5. Finansowanie Programu.  

1. Na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie gminy kwotę 5.000,00 złotych 

(słownie: pięć tysięcy złotych). 

2. Środki finansowe na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wydatkowane będą w formie dotacji 

zgodnie z Porozumieniem zawartym z Miastem Gniezno oraz w drodze zlecenia pozostałym podmiotom 

uczestniczącym w realizacji Programu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

(-) inż. Kazimierz Barańczak 
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