
 

 

UCHWAŁA NR VII/84/2019 

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2019 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r. poz. 122). uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  

§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Jarosław Lisiecki  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 3609



Załącznik nr 1  

do uchwały Nr VII/84/2019 

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 

z dnia 27 marca 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 

w 2019 roku. 

Rozdział 1. 

Cel i zadania programu 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Program obejmuje: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt 

w Wysocku Wielkim, ul. Pruślińska 3 zwanym dalej Schroniskiem; 

b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie i sterylizację; 

c) stałe odławianie bezdomnych zwierząt; 

d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt; 

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

f) usypianie ślepych miotów; 

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

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

3. Realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi prowadzą przy wzajemnej współpracy: 

a) Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski; 

b) Schronisko; 

c) organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt; 

d) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim. 

4. Koordynatorem Programu jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. 

Rozdział 2. 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje Schronisko poprzez 

przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych 

do Schroniska i zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w zakresie ich dokarmiania będzie realizowana przez Gminę Miasto 

Ostrów Wielkopolski we współpracy 

z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. 

3. Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów, będzie realizowana przez Gminę Miasto Ostrów 

Wielkopolski w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. 

4. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski będzie ponosić koszty zakupu karmy dla kotów oraz zapewnia im 

obsługę weterynaryjną w Schronisku. 

5. Stałe odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy dokonywane jest przez Schronisko na podstawie 

umowy zawartej przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. 
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6. Obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt realizuje Schronisko. 

7. Usypianie ślepych miotów realizuje Schronisko. 

8. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski może zlecić usypianie ślepych miotów lekarzowi weterynarii. 

9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

10. Miejsce dla zwierząt gospodarskich zapewni gospodarstwo - ZARODOWA HODOWLA BYDŁA 

MLECZNEGO, ul. Wrocławska 44, 63-421 Przygodzice. 

11. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie 

realizować Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski poprzez Ostrowskie Centrum Weterynaryjne, ul. ks. kadr.  

M. Ledóchowskiego 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

12. W przypadku ustalenia tożsamości właściciela zwierzęcia, które było uczestnikiem zdarzenia 

drogowego właściciel zwierzęcia poniesie koszty opieki weterynaryjnej. 

Rozdział 3. 

Finansowanie programu 

1. Na realizację zadań objętych programem zostały przeznaczone środki finansowe w budżecie miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego. 

2. Środki wydatkowane będą na: 

a) Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt w schronisku 130.384,72 PLN 

b) Stałe odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 47.000,00 PLN 

c) Usypianie ślepych miotów 1.000,00 PLN 

d) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 800,00 PLN 

e) Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 7.200,00 PLN 

f) Obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku. 24.000,00 PLN 

g) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 3.000,00 PLN 

h) Koszty związane z zakupem karmy dla bezdomnych kotów  15.000,00 PLN 

i) Koszty związane z leczeniem bezdomnych kotów 10.000,00 PLN 

j) Koszty związane z sterylizacją i kastracją kotów z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski   

40.000,00 PLN 
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