
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/261/2018 

RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW 

z dnia 1 marca 2018 r. 

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

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów” na rok 2018 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 roku, 

poz. 1840) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów” na rok 2018, zwany dalej „programem”. 

§ 2. Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym; 

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta; 

4) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 3. 1. Zapewnia się bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt, położonym na terenie 

Miasta i Gminy Ostrzeszów w miejscowości Niedźwiedź 77, zwanym dalej „schroniskiem”. Do zakresu 

działań schroniska w zakresie objętym ustawą  o ochronie zwierząt należy w szczególności:  

1) opieka nad zwierzętami w ramach umowy z prowadzącym schronisko; 

2) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt; 

3) usypianie ślepych miotów; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) wyłapywanie szczególnie groźnych bezpańskich psów. 

2. Sterylizację, kastrację, szczepienie i usypianie ślepych miotów w schronisku może wykonywać tylko 

i wyłącznie lekarz weterynarii na podstawie odrębnej umowy. 

§ 4. Straż Miejska reaguje na zgłoszenia mieszkańców dotyczące bezdomnych zwierząt, jak również 

prowadzi inne działania w zakresie objętym ustawą o ochronie zwierząt,w szczególności: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt i przewożenie ich do schroniska lub lecznicy weterynaryjnej; 

2) koordynowanie spraw, dotyczących zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 5. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzi 

na podstawie umowy lekarz weterynarii Piotr Kałużny, Ostrzeszów, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24. 
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§ 6. 1. Opiekę nad zwierzętami gospodarskimi prowadzi gospodarstwo rolne, położone na terenie Miasta 

i Gminy Ostrzeszów w miejscowości Niedźwiedź 77. 

2. Współpracą z gospodarstwem rolnym, o którym mowa w ust. 1, mającą na celu zapewnienie opieki nad 

zwierzętami gospodarskimi koordynuje Wydział Organizacyjny, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu 

Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. 

§ 7. 1.  Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 

prowadzi działania, mające na celu:  

1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianiem; 

2) edukację mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

2. W zakresie, dotyczącym § 7 ust. 1 pkt 1 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

współpracuje ze schroniskiem, jak również z mieszkańcami, zgłaszającymi potrzebę dokarmiania wolno 

żyjących kotów, dokonując zakupu karmy przeznaczonej na ten cel. 

§ 8. 1.  Wysokość środków finansowych na realizację programu jest określona w budżecie Miasta i Gminy 

Ostrzeszów na 2018 r. i wynosi 78.200 zł na dzień podjęcia niniejszej uchwały. 

2. Wydatki, dotyczące obiektu i wyposażenia schroniska są dokonywane przez Wydział Inwestycji 

i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. 

3. Za realizację pozostałych wydatków, dotyczących programu, odpowiedzialny jest pracownik Referatu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. 

4. Sposób wydatkowania środków na realizację programu wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz 

umów i porozumień zawartych przez Miasto i Gminę Ostrzeszów. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej Ostrzeszów 

(-) Edward Skrzypek 
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