
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/536/18 

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 

z dnia 21 lutego 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rawicz na rok 2018 

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), oraz art.  11a  ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rawicz na rok 2018”, w brzmieniu określonym w załączniku do  uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Marek Przybylski  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 marca 2018 r.

Poz. 2564



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XLVIII/536/18 

Rady Miejskiej Gminy Rawicz 

z dnia 21 lutego 2018 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Rawicz na rok 2018 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz na rok 2018 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Program  określa szczegółowe zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami, w szczególności 

psami i kotami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przebywających w granicach administracyjnych 

Gminy Rawicz, w szczególności: 

1. Zapewnienie  opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez: 

a) współdziałanie ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt w celu  zapewnienia miejsca zwierzętom 

bezdomnym, a także współdziałanie z gospodarstwem rolnym, w celu zapewnienia  miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

b) odławianie bezdomnych zwierząt domowych i ich dostarczanie do schroniska; 

c) opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie; 

d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

e) współpracę miasta, schroniska, organizacji pozarządowych i społecznych, których celem statutowym jest 

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

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

2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

a) sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt, 

b) sterylizację albo kastrację kotów posiadających właściciela lub opiekuna, 

c) usypianie ślepych miotów. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1840 ze zm..); 

2) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa 

w niniejszej uchwale; 

3) opiekunie - należy przez to rozumieć osobę  sprawującą tymczasowo nadzór i opiekę  nad zwierzęciem lub 

zwierzętami na terenie gminy Rawicz; 

4) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad  zwierzęciem lub 

zwierzętami w szczególności wolno-żyjącymi kotami, na terenie Gminy Rawicz; 

5) schronisku – rozumie się przez to Międzygminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane w m. 

Henrykowo, gm. Święciechowa, lub Gminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Rawiczu – od 

momentu jego uruchomienia. 

§ 3. Realizacja działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz  

prowadzona jest  przy wzajemnej współpracy: 

a) organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, we współpracy z organami Inspekcji 

Weterynaryjnej; 

b) z opiekunami  społecznymi zwierząt oraz innymi mieszkańcami gminy wyrażającymi wolę współpracy; 
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c) schroniska dla zwierząt, poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym; 

d) placówek oświatowych poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych, konkursach, 

pogadankach, itp.; 

d) mieszkańców Gminy Rawicz edukowanych w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, a także 

w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt. 

Rozdział 2. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

  

§ 4. 1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Rawicz obejmuje następujące 

działania: 

1) odławianie i umieszczanie w Schronisku zwierząt bezdomnych; 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach drogowych, bądź 

pozostających w stanie nieleczonej choroby, a rokującym na wyzdrowienie, których właścicieli 

nie ustalono; 

3) współpracę ze Schroniskiem w zakresie poszukiwania dotychczasowych lub nowych właścicieli dla 

zwierząt przebywających w Schronisku poprzez m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt ze 

schroniska na stronie internetowej Gminy, tablicach ogłoszeń i ogólnodostępnych portalach 

społecznościowych; 

4) podejmowanie działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych  zwierząt; 

5) prowadzenie i aktualizacja rejestru społecznych opiekunów wolno żyjących kotów oraz udzielanie tym 

opiekunom niezbędnej pomocy; 

6) umieszczeniu zwierząt gospodarskich, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt 

w gospodarstwie rolnym położonym w Słupi Kapitulnej 42 celem zapewnienia miejsca i opieki tym 

zwierzętom; 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt dokonuje się po nieanonimowym zgłoszeniu lub z urzędu. Zadanie 

wykonywane jest w sposób ciągły przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, bądź Schronisko 

w Henrykowie lub Gminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Rawiczu – od momentu jego 

uruchomienia. 

3. Dokarmianie wolno żyjących kotów realizuje się poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym 

opiekunom zwierząt, którzy rozmieszczają ją w miejscach uczęszczanych przez te zwierzęta. 

Rozdział 3. 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 5. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) obligatoryjne  przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska; 

2) dokonywanie usypiania ślepych miotów przez lekarza weterynarii w ramach umowy z lecznicą 

weterynaryjną a także w schronisku; 

3) współpracę ze społecznymi opiekunami zwierząt i innymi osobami wyrażającymi wolę współpracy, 

zwłaszcza wolno żyjących kotów w zakresie ograniczania ich rozrodczości i chorób, poprzez wydawanie 

im skierowań na sterylizację, kastrację, uśpienie ślepych miotów lub leczenie w ramach umowy z lecznicą 

weterynaryjną: 

a) bezdomne zwierzęta, w szczególności koty, będą  doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez 

opiekunów społecznych oraz inne osoby wyrażające wolę współpracy po wcześniejszym uzyskaniu 

z Gminy stosownego skierowania na zabieg; 

b) po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane przez tych opiekunów oraz   inne osoby wyrażające wolę 

współpracy w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia, bądź umieszczane w schronisku dla zwierząt 

lub przekazywane osobom fizycznym do adopcji. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 2564



4) współpracę z właścicielami kotów lub ich opiekunami w zakresie ograniczania rozrodczości kotów, 

poprzez wydawanie im skierowań na sterylizację lub kastrację w ramach umowy z lecznicą weterynaryjną: 

a) koty, będą  doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez ich właścicieli lub opiekunów, po 

wcześniejszym uzyskaniu z Gminy stosownego skierowania na zabieg; 

b) po wykonaniu zabiegu koty będą odbierane przez ich właścicieli lub inne osoby, pod których opieką 

zwierzęta pozostają. 

Rozdział 4. 

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

§ 6. Gmina Rawicz zapewnia w 2018 roku kwotę 670.000,00 zł na realizację zadań związanych  

z zapobieganiem  bezdomności zwierząt, w tym między innymi 80.000,00 zł na realizację zadań wynikających 

z zawartego porozumienia z Miastem Leszno w sprawie współpracy ze schroniskiem w m. Henrykowo, gm. 

Święciechowa, 40 000,00 zł na opiekę weterynaryjną oraz 550 000,00 zł na budowę Gminnego Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Rawiczu. 

§ 7. 1. Zasady finansowania zadań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt: 

1) Gmina Rawicz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłania corocznie lekarza weterynarii, 

z którym zostaje zawarta stosowna umowa na dokonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji kotów, leczenia 

wolno żyjących kotów, usypiania ślepych miotów oraz zapewnienia całodobowej opieki  nad zwierzętami  

rannymi w wypadkach komunikacyjnych. Gmina posiada zawartą umowę ze Specjalistyczną Przychodnią 

Weterynaryjną „ORIVET”  Radosław Osiecki z miejscem wykonywania działalności w Rawiczu przy ul. 

Józefa Miedzińskiego 6f/11; 

2) Gmina Rawicz w całości pokrywa koszty związane z zabiegami sterylizacji, kastracji  kotów (wolno 

żyjących oraz posiadających właściciela lub opiekuna), leczenia wolno żyjących kotów, usypiania ślepych 

miotów oraz zapewnienia całodobowej opieki  nad zwierzętami  rannymi w wypadkach komunikacyjnych; 

3) Gmina Rawicz zakupuje  karmę dla wolno żyjących kotów; 

4) Gmina Rawicz zabezpieczy środki finansowe zapewniające wolno żyjącym kotom  przetrwanie na 

wolności (w szczególności poprzez ich dokarmianie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

a ponadto w razie potrzeby zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej); 

5) Gmina pokrywa w całości koszty związane z zapewnieniem miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim na 

podstawie odrębnej umowy z gospodarstwem rolnym, ustalając w niej stawkę dobową za opiekę nad 

poszczególnymi gatunkami zwierząt oraz stawkę dobową za pozostawanie w stanie gotowości do pełnienia 

tej opieki. Gmina posiada zawartą stosowną umowę ze Panią Lucyną Boryczką, prowadzącą gospodarstwo 

rolne w m. Słupia Kapitulna 42, 63-900 Rawicz. 

2. Gmina Rawicz dokona zapłaty za wykonane zabiegi bezpośrednio na konto przychodni weterynaryjnej 

zgodnie z zawartą umową, na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez przychodnię weterynaryjną. 

Rozdział 5. 

EDUKACJA 

§ 8. Gmina Rawicz może prowadzić działania edukacyjne, przybliżające mieszkańcom problem 

bezdomności zwierząt oraz podnoszące poziom wiedzy mieszkańców, w zakresie humanitarnego traktowania 

zwierząt  oraz w zakresie obowiązków jakie ciążą na właścicielach i opiekunach zwierząt poprzez: 

umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu, ulotki, plakaty, konkursy. 

Akcja edukacyjna może być prowadzona we współpracy ze schroniskiem dla zwierząt,  organizacjami 

społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, z placówkami oświatowymi oraz lokalnym 

mediami. 

Rozdział 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. Osoba, która deklaruje pełnienie funkcji opiekuna społecznego zwierząt, w ramach programu składa do 

Burmistrza Gminy Rawicz deklarację, celem wpisu do rejestru. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego „Programu”. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 2564



§ 10. Osoba lub inny podmiot  chcący dokonać zabiegu sterylizacji bądź kastracji kota oraz uśpienia 

ślepego miotu, w ramach niniejszego programu jest obowiązana uzyskać skierowanie z Urzędu Miejskiego 

Gminy Rawicz. Wzory: wniosku o udzielenie skierowania oraz skierowania stanowią załącznik  nr 2, 2a i 3 do 

niniejszego „Programu". 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

        Burmistrz    

        Gminy Rawicz 

        ul. Piłsudskiego 21 

        63-900 Rawicz 

        

DANE DOTYCZĄCE  OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

Imię i nazwisko opiekuna 

społecznego zwierząt 

 

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Gatunek zwierząt objętych 

opieką  oraz ich liczba i płeć 

 

Miejsce przebywania zwierząt  

Forma opieki udzielonej 

zwierzętom 

 

Informacje dodatkowe 

/np. informacja o konieczności 

wykonania zabiegów: 

sterylizacji, kastracji zwierząt 

lub usypiania ślepych miotów 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz zgodnie 

z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922). 

….....................................   ........................…......................................... 

miejscowość, data    podpis opiekuna społecznego zwierząt 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

WNIOSEK 

O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH 

KOTÓW LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW W RAMACH „PROGRAMU OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 

TERENIE GMINY RAWICZ" 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  

Adres zamieszkania  lub siedziby  

Numer telefonu  

Ilość zwierząt podlegających zabiegowi 

(ilość szt.) 

 

Rodzaj zabiegu:   

- sterylizacja (ilość szt.)  

- kastracja (ilość szt.)  

- uśpienie ślepego miotu (uzasadnienie)  

- inne:  

Miejsce przebywania zwierząt  

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* kot/y lub ślepe mioty 

do uśpienia są zwierzętami są bezdomnymi. 

Zobowiązuję się do doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez Gminę Rawicz w ramach 

zawartej umowy z ww. lecznicą, w której dokonany zostanie zabieg oraz odebrania zwierząt z lecznicy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922).  

….......................................   .........................…................................................... 

miejscowość, data                                         podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 

  

WNIOSEK 

O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* KOTÓW 

POSIADAJĄCYCH WŁAŚCICIELA LUB OPIEKUNA W RAMACH "PROGRAMU OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 

TERENIE GMINY RAWICZ" 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  

Adres zamieszkania  lub siedziby  

Numer telefonu  

Ilość zwierząt podlegających zabiegowi  

Rodzaj zabiegu: 

 

- sterylizacja (ilość szt.) 

 

- kastracja (ilość szt.) 

 

Miejsce przebywania zwierząt  

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji / kastracji* kot/y 

są zwierzętami będącymi moją własnością / pozostającymi pod moją opieką*. 

Zobowiązuję się do doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez Gminę Rawicz w ramach 

zawartej umowy z ww. lecznicą, w której dokonany zostanie zabieg oraz odebrania zwierząt z lecznicy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922). 

….......................................   ......................... ….................................................... 

miejscowość, data                                          podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

SKIEROWANIE 

NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* KOTÓW LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*  

W RAMACH „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI  BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA  BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RAWICZ” 

Niniejszym kieruję koty zgłoszone przez:......................................................……………........... na zabieg 

sterylizacji/kastracji lub uśpienie ślepego miotu*, który wykonany zostanie w Przychodni Weterynaryjnej : 

ORIVET  z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Miedzińskiego 6f/11 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu:........… szt. 

Rodzaj zabiegu: 

Sterylizacja:..........................szt. 

Kastracja:............................. szt. 

Inne (jakie).............................................. szt. 

Uśpienie ślepego miotu.......................................................................................….................... 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:.................................................................. 

Po wykonaniu zabiegu zwierzęta zostaną odebrane przez:…................…................................ 

I zgodnie z oświadczeniem zwierzęta  zostaną odebrane w terminie określonym przez Przychodnię 

Weterynaryjną, maksymalnie do 3 dni po wykonanym zabiegu. 

             

     …..................................................................... 

  Podpis 

upoważnionego pracownika Wydziału 

Rawicz, dnia......................................................... 

Niniejsze skierowanie  ważne jest do dnia…………………………………… 
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