
 

 

UCHWAŁA NR XX/181/2020 

RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kostrzyn w 2020 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 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, organizacji 

społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców lub dzierżawców kół 

łowieckich działających na terenie gminy Kostrzyn, Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Kostrzyn w 2020 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

(-) Grzegorz Banaszak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Poz. 3602



 

 Załącznik 1  

do Uchwały nr XX/181/2020  

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn  

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KOSTRZYN W 2020 ROKU 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Program określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kostrzyn zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.). 

2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kostrzynie, jednostkę organizacyjną, przy 

pomocy której Burmistrz Gminy Kostrzyn wykonuje zadania; 

2) Zakładzie Komunalnym – należy przez to rozumieć Zakład Komunalny w Kostrzynie będący 

gminną jednostką organizacyjną; 

3) Schronisku dla Zwierząt – należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, ul. 

Warzywna 25, Skałowo, 62-025 Kostrzyn; 

4) Lecznicy dla Zwierząt – należy przez to rozumieć Lecznicę dla Zwierząt w Kostrzynie przy 

ul. Wrzesińskiej 3; 

5) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn w 2020 roku. 

 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Gminy Kostrzyn. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Urząd Miejski w Kostrzynie; 

2) Zakład Komunalny; 

3) Schronisko dla Zwierząt;  

4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, współpracujące z 

Urzędem Miejskim w Kostrzynie oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Kostrzyn. 

 

Rozdział II 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 

na obszarze gminy Kostrzyn. 

2. Zadaniami priorytetowymi Programu są: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
5) usypianie ślepych miotów; 

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

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 
8) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt. 
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Rozdział III 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 4. Obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Urząd Miejski w 

Kostrzynie realizuje poprzez zapewnienie miejsca w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie przy ul. 

Warzywnej 25.  

 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1. Urząd Miejski w Kostrzynie poprzez: 

1) zakup karmy (po zgłoszeniu przez mieszkańców); 

2) monitorowanie (po zgłoszeniu przez mieszkańców) największych skupisk kotów wolno żyjących na 

terenie gminy Kostrzyn; 

3) w miarę możliwości budżetowych przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno 

żyjących, poprzez zawarcie umowy z Lecznicą dla Zwierząt. 

2. Organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno 

żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kostrzyn realizują: 

1) Zakład Komunalny lub Schronisko dla Zwierząt; 

2) organizacje społeczne, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania 

zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką 

organizacji lub są przekazywane do schroniska. 

2. W przypadku odłowienia zwierząt rannych, bezdomne zwierzęta będą przewożone do Lecznicy dla 

Zwierząt. 

 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Urząd Miejski w Kostrzynie poprzez promocję adopcji zwierząt m.in. poprzez stronę internetową 

Urzędu, na której umieszczane są ogłoszenia o adopcji zwierząt przebywających w Schronisku dla 

Zwierząt. 

2. Schronisko dla Zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić 

należyte warunki bytowania między innymi poprzez stronę internetową, na której umieszczane są 

ogłoszenia o adopcji zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt. 

3. Organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

 

§ 8. Usypianie ślepych miotów realizują: 

1. Schronisko dla Zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 

miotów. 

2. Urząd Miejski w Kostrzynie poprzez współpracę z Lecznicą dla Zwierząt. 

 

§ 9. Obowiązek zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich realizuje Urząd Miejski w Kostrzynie 

poprzez zawarcie porozumienia z właścicielem gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Sokolnikach 

Klonowskich nr 8, w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim. 

 

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

zwierząt realizuje Urząd Miejski w Kostrzynie poprzez zawarcie umowy z Lecznicą dla Zwierząt, w 

zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy 

Kostrzyn. 
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Rozdział IV 

OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 11. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt 

realizowane jest przez Schronisko dla zwierząt, w którym przeprowadzane są zabiegi sterylizacji lub 

kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

 

Rozdział V 

PLAN ZNAKOWANIA ZWIERZĄT W GMINIE 

§ 12. 1. Gmina Kostrzyn prowadzi nieodpłatne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa 

elektronicznego mikroprocesora.  

2. Plan znakowania zwierząt na terenie gminy Kostrzyn obejmuje: 

1) znakowanie psów należących do mieszkańców gminy Kostrzyn; 

2) prowadzenie rejestru oznakowanych psów. 

3. Zgłoszenia psów do rejestracji przyjmuje Lecznica dla Zwierząt. 

4. Rejestracja i oznakowanie psa następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego 

przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. 

5. W przypadku utraty psa oznakowanego, jego zbycia lub zmiany miejsca zamieszkania jego właściciela 

na miejsce położone poza granicami administracyjnymi gminy Kostrzyn, dotychczasowy właściciel jest 

zobowiązany do wyrejestrowania go w Urzędzie. 

 

Rozdział VI 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 13. Urząd Miejski w Kostrzynie prowadzi w ramach Programu we współpracy z organizacjami 

społecznymi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 

humanitarnego traktowania oraz propagowanie adopcji zwierząt domowych. 

 

Rozdział VII 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 14. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Kostrzyn na rok 2020 w uchwale Nr XVII/160/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 19 

grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (rozdział 90013 oraz 90095) i będą 

wydatkowane w następujący sposób: 

1) Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących – 107 400 zł; 

2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup karmy dla kotów wolnożyjących, sprzętu do 

wyłapywania zwierząt, leków i innych materiałów – 2 000 zł; 

3) Zakup usług pozostałych w tym m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne 

Lecznicy dla Zwierząt, znakowanie psów, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, 

zapewnienie zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym – 55 000 zł. 

2. W przypadku zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w 

ust. 1, zmiana uchwały budżetowej nie powoduje konieczności zmiany niniejszego Programu. 
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