
 

 

UCHWAŁA NR V/42/2019 

RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA 

z dnia 29 marca 2019 r. 

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

zwierząt na terenie gminy Dobrzyca”. 

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

z 2018 r. poz. 994 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 

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 gminy Dobrzyca" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Witalis Półrolniczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 3611



Załącznik 

 do uchwały nr V/42/2019 

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca 

z dnia 29 marca 2019 r. 

 

"PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DOBRZYCA" 

WPROWADZENIE 

Człowiek winien jest zwierzętom jako istotom zdolnym do odczuwania cierpienia poszanowania ich 

praw, opiekę i ochronę. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki należy do zadań własnych gminy. 

Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów jest w gminie Dobrzyca najbardziej zauważalna, większość 

działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt. Działania zmierzające do poprawy 

tego stanu rzeczy uchwala niniejszym „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca”. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, jednostkę organizacyjną przy 

pomocy, której Burmistrz Gminy Dobrzyca wykonuje zadania. 

2) Stanowisku - należy przez to rozumieć Stanowisko właściwe ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania 

przestrzennego. 

3) Przytulisku - należy przez to rozumieć Miejsce Doraźnego Przetrzymywania Zwierząt zlokalizowane na 

terenie Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy, ul. Jarocińska 20, 63-330 Dobrzyca. 

4) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie, Radlin 57B, 63-

200 Jarocin, z którym Gmina Dobrzyca podpisała umowę. 

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

bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca”. 

6) Weterynarzu - należy przez to rozumieć dr n. wet. Ewa Osińska, Gabinet Weterynaryjny MYSIKRÓLIK, 

Dziewin Duży 27, 63-308 Gizałki. 

7) Gospodarstwie – należy przez to rozumieć Rolniczy Kombinat Spółdzielczy „Nowy Świat”, ul. 

Krotoszyńska 46/2, 63-330 Dobrzyca 

§ 2. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Gminy Dobrzyca, za pośrednictwem Stanowiska oraz 

„Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.” w Dobrzycy. 

Rozdział 2. 

CEL PROGRAMU 

§ 3. Celem Programu jest:  

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122), 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt, 

3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt, 

4) edukacja mieszkańców gminy Dobrzyca w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

5) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów. 

Rozdział 3. 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. 1.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dobrzyca realizują: 
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1) Przytulisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Miejsca Doraźnego 

Przetrzymywania Zwierząt prowadzonego przez „Gminą Spółkę Komunalną” w Dobrzycy; 

2) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych przekazywanych przez Przytulisko; 

3) Stanowisko poprzez współpracę ze Schroniskiem, Przytuliskiem, Gospodarstwem, Weterynarzem; 

4) Gospodarstwo poprzez zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim. 

2. Do Przytuliska przyjmowane są bezdomne zwierzęta doprowadzane do Przytuliska przez mieszkańców. 

3. Do Przytuliska nie są przyjmowane wolno żyjące koty, z wyłączeniem przypadków, w których zwierzęta 

te uległy wypadkom komunikacyjnym i wymagają pomocy lekarsko – weterynaryjnej oraz psy doprowadzane 

przez właścicieli chcących pozbyć się zwierzęcia. W takich sytuacjach możliwa jest pomoc Przytuliska 

w znalezieniu psu nowego właściciela. Do tego czasu zapewnienie opieki zwierzęciu jest obowiązkiem 

dotychczasowego właściciela. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami sprawuje Gmina poprzez współpracę z sołtysami. 

Opieka obejmuje: 

1) ustalenie miejsca, w którym przebywają wolno żyjące koty, 

2) zapewnienie pokarmu oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania, 

3) w miarę możliwości zapewnienia im schronienia, w szczególności w okresie zimowym. 

§ 6. 1.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobrzyca ma charakter stały w odniesieniu do 

pojedynczych zgłoszeń mieszkańców i służb porządkowych o błąkających się bez opieki zwierzętach, 

w szczególności dotyczy sztuk chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa. 

2. Odłowienie i transport zwierząt bezdomnych, z zachowaniem wymogów określonych w ustawie 

i rozporządzeniu przeprowadza podmiot uprawniony. 

3. Odłowione bezdomne zwierzęta umieszczane są w Przytulisku, a następnie w Schronisku. Bezdomne 

zwierzęta gospodarskie umieszczone są w gospodarstwie, o którym mowa w § 10. 

4. Podmiot uprawniony współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z Policją oraz z innymi służbami. 

5. Koszty związane z wyłapaniem i utrzymaniem zwierzęcia, w stosunku do którego uda się ustalić 

własność, ponosi właściciel. 

§ 7. 1.  Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt odłowionych z terenu gminy Dobrzyca 

realizowana jest w Schronisku i Przytulisku. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji w Przytulisku wykonywane będą przez Weterynarza, z którym Gmina 

Dobrzyca ma podpisana umowę w zakresie opieki weterynaryjnej. 

3. Zabiegi sterylizacji albo kastracji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt, u których nie istnieje 

przeciwwskazanie do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek. 

4. Koszty sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Dobrzyca ponosi 

Gmina Dobrzyca. 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane za pomocą Przytuliska 

poprzez prowadzenie działań zmierzających do przysposobienia zwierząt m. in. umieszczanie ogłoszeń 

o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, na tablicach ogłoszeń 

w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca http://gminadobrzyca.pl/, 

w zakładce „Dla mieszkańca” oraz za pośrednictwem Schroniska poprzez zamieszczenie ogłoszenia na 

oficjalnej stronie internetowej schroniska i na portalach społecznościowych. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Burmistrz Gminy poprzez zawarcie umowy 

z Weterynarzem. 

§ 10. Wskazuje się Rolniczy Kombinat Spółdzielczy „Nowy Świat”, z siedzibą: ul. Krotoszyńska 46/2, 63-

330 Dobrzyca, w celu zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy 

Dobrzyca. 
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§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje Burmistrz Gminy poprzez zawarcie umowy z Weterynarzem w zakresie opieki 

weterynaryjnej.  

Rozdział 4. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 12. Burmistrz Gminy Dobrzyca w ramach Programu prowadzi we współpracy m. in. z jednostkami 

oświatowymi działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 

humanitarnego traktowania, adopcji zwierząt bezdomnych oraz potrzeby przeprowadzenia zabiegów 

sterylizacji i kastracji.  

Rozdział 5. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy 

Dobrzyca w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na utrzymanie zwierząt 

bezdomnych, w tym na pobyt psów w schronisku, usługi weterynaryjne oraz karmę dla zwierząt. 
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