
 

 

UCHWAŁA NR V/43/2019 

RADY GMINY KACZORY 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kaczory 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), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz.122) Rada 

Gminy Kaczory uchwala Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2019 roku 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

Gminy Kaczory zwany dalej Programem określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory i obejmuje realizacje następujących zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

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. 

2. Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory; 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

Rozdział 2. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 2. 1. Gmina Kaczory zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczenie ich w FHU ZIBI – 

SCHRONISKO CYWIL Zbigniew Chmielewski z siedzibą w Rybowie 51,  62-130 Gołańcz, zwanym dalej 

Schroniskiem, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji. 
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2. Zwierzęta przyjmowane do Schroniska poddaje się oględzinom pod kątem ewentualnego leczenia. 

Ponadto oznakowuje się w sposób trwały poprzez podskórne szczepienie elektronicznego identyfikatora 

(transportera) a także, rejestruje się w bazie danych na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania 

adopcyjnego, jeżeli w terminie 7 dni nie ustalono jego właściciela. 

3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku bezpośrednio po ich 

przyjęciu. 

4. Psy i koty przebywające w Schronisku poddaje się szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz 

w podstawowym zakresie przeciwko chorobom zakaźnym, według zaleceń lekarza weterynarii. 

Rozdział 3. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie 

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Kaczory realizowana jest przez lekarza 

weterynarii oraz wolontariuszy poprzez: 

1) udzielanie pomocy weterynaryjnej; 

2) leczenie w schronisku zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych; 

3) sterylizację; 

4) usypianie ślepych miotów; 

5) organizowanie akcji dokarmiania. 

§ 4. 1. Udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania,zaś leczenie 

i sterylizacja przeprowadzana jest przez lekarza weterynarii w prywatnym gabinecie weterynaryjnym 

w Kaczorach, wskazanym w § 10. 

2. Dokarmianie wolno żyjących kotów bytujących na terenie gminy Kaczory, realizuje Urząd Gminy 

Kaczory – inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska, z udziałem wolontariuszy. 

Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających  na terenie gminy Kaczory odbywa się 

w zależności od zaistniałych potrzeb, z urzędu, na zgłoszenia interwencyjne Policji i mieszkańców. 

2. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt przeprowadzane są przez Schronisko o którym mowa w § 

2 niniejszego Regulaminu. 

3. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

zwierzę się znajdowało. 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może być prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego 

sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia, a także 

nie zadaje im cierpienia, oraz przy zapewnieniu pomocy weterynaryjnej. 

5. Odłowione zwierzęta są przewożone środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 

i humanitarnego przewozu zwierząt i przetrzymywane w Schronisku, prowadzonym przez podmiot o którym 

mowa w ust. 2, gdzie poddawane są: 

1) oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia zwierzętom przebywającym w Schronisku opiekę 

weterynaryjną i który na tej podstawie podejmuje decyzję o formie dalszej opieki; 

2) odpowiedniemu leczeniu na podstawie decyzji lekarza weterynarii, 

3) 14 - to dniowej kwarantannie; 

4) oddaniu poprzedniemu właścicielowi lub przekazaniu do adopcji. 
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Rozdział 5. 

Obligatoryjna sterylizacja bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów w schronisku dla 

zwierząt 

§ 6. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, po odbyciu 14. 

dniowej kwarantanny poddawane są obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek 

lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane  są w Schronisku, bądź przez lekarza weterynarii 

zapewniającego całodobową opiekę weterynaryjną, o którym mowa w § 10. 

Rozdział 6. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko 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 Gminy, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska za pośrednictwem strony internetowej 

Urzędu Gminy, współpracę z sołtysami. 

Rozdział 7. 

Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów 

§ 8. 1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Usypianie ślepych miotów zwierząt, w szczególności wolno żyjących kotów, oraz ślepych miotów 

bezdomnych psów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy weterynaryjnej, lub 

w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 8. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 9. 1.  Bezdomnym zwierzętom gospodarskim zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym znajdującym 

się w miejscowości Krzewina 5A, które posiada pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Weterynarii. 

2. Wskazane gospodarstwo rolne posiada miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę odpowiednie do 

gatunku zwierzęcia i jego potrzeb uwzgledniające minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów 

utrzymania. 

3. Przyjęte zwierzę będzie miało zapewnione warunki bytowe, wyżywienie i opiekę. 

Rozdział 9. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 10. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną  

lekarz weterynarii Mirosław Kuchnowski prowadzący Gabinet Weterynaryjny „PIEGUS” z siedzibą 

w Kaczorach ul. Krótka 1, 64-810 Kaczory. 

Rozdział 10. 

Odbieranie padłych zwierząt 

§ 11. Transport i utylizację padłych zwierząt zapewnia Zakład Rolniczo – Przemysłowy „Farmutil HS” 

Spółka akcyjna z siedzibą w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory. 

Rozdział 11. 

Edukacja mieszkańców 

§ 12. 1. Działania edukacyjne realizowane będą we współpracy z jednostkami oświatowymi z terenu gminy 

Kaczory poprzez włączenie do programów nauczania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt, kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz 

obowiązkami w zakresie opieki nad zwierzętami. 

2. Działania edukacyjne będą realizowane również poprzez propagowanie przez Gminę sterylizacji 

i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 
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Rozdział 12. 

Finansowanie programu 

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

Kaczory na rok 2019 w kwocie 30000,00 zł. 

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą w szczególności na: 

1) utrzymanie zwierząt w schronisku – 10 500 zł 

2) wykonywanie zabiegów sterylizacji – 1 500 zł 

3) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt – 2 000 zł 

4) zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 5 000 zł 

5) przeprowadzanie badań weterynaryjnych – 7 800 zł 

6) wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 2 200 zł 

7) prowadzenie adopcji zwierząt – 1 000 zł. 

Rozdział 13. 

Przepisy końcowe 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Stefan Kowal 
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