
 

 

UCHWAŁA NR XVI/116/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sompolno w roku 2020. 

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.),w związku z art.11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 122 ze zm.), Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE, CEL I ZADANIA PROGRAMU 

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

na terenie Gminy Sompolno w roku 2020. 

§ 2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Sompolno w roku 2020 zwany dalej „Programem” ma za zadanie ograniczyć zjawiska 

bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnić właściwą opiekę bezdomnym zwierzętom domowym 

i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Sompolno. 

§ 3. Realizatorem Programu jest Burmistrz Miasta Sompolno 

§ 4. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada15, 62-610 Sompolno; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 

Zwierząt OTOZ „ANIMALS” w Sompolnie ul. Leśna 53; 

3) Zakładzie weterynaryjnym, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny – Marcin Bryś Wierzbinek 

65; 62-619 Sadlno; 

§ 5. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sompolno oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi kotami oraz zwierzętami gospodarskimi 

i domowymi. 

Rozdział 2. 

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Sompolno polega na: 

1) odławianiu i tymczasowym umieszczaniu w schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Sompolnie przy ul. 

Leśnej 53 prowadzonym przez OTOZ „ANIMALS”; 

2) przekazywaniu pod opiekę do schroniska, bądź osobom fizycznym zwierząt, które w wyniku zdarzeń 

losowych (np. śmierć właściciela) utraciły właściciela; 
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3) współpracy ze schroniskiem w zakresie poszukiwania dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli 

dla zwierząt przebywających poprzez m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie 

internetowej; 

4) umieszczaniu zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Bronisława 4; 

62-610 Sompolno u Pana Zbigniewa Wasielewskiego; 

5) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach drogowych bądź 

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

nie ustalono zajmuje się Gabinet Weterynaryjny – Marcin Bryś Wierzbinek 65; 62-619 Sadlno; 

6) prowadzeniu, w okresach występowania ekstremalnych warunków pogodowych utrudniających 

zdobywanie pożywienia, akcji dokarmiania wolno żyjących kotów poprzez zakup i wydawanie karmy, 

a opiekę nad wolno żyjącymi kotami sprawuje pracownik ds. rolnictwa przy pomocy opiekunów 

społecznych. 

Rozdział 3. 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 7. 1. Na terenie Gminy Sompolno wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały 

– w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, 

w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa. 

2. Zgłoszenie o bezdomnych zwierzętach z terenu gminy przyjmuje Urząd Miejski w Sompolnie – 

inspektor ds. rolnictwa. 

3. Zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Sompolno realizuje Burmistrz 

Miasta Sompolno poprzez zawartą umowę ze Spółdzielnią Socjalną „Nasza Przyszłość” oraz gospodarstwem 

rolnym dla zwierząt gospodarskich. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał cierpienia. 

W gminie Sompolno odławianiem zajmuje się Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” 

w Sompolnie, ul. Brzozowa 5A. 

5. Odłowione zwierzęta domowe po wyłapaniu/odłowieniu podlegają przewiezieniu 

i umieszczeniu w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 4. 

OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 8. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez: 

1) Przeprowadzenie obligatoryjnych zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, 

z wyjątkiem tych, których stan zdrowia nie pozwala na tego typu zabieg; 

2) Dokonywanie usypiania ślepych miotów, w przypadkach zwierząt bezdomnych, którym nie ma możliwości 

zapewnienia właścicieli, które dokonywane będzie przez schronisko przez lekarza weterynarii w przypadku 

zwierząt tam przebywających lub przez podmiot wskazany w § 6 pkt 5 programu w przypadku zwierząt 

przebywających na terenie gminy; 

3) Publikowanie za pośrednictwem prasy informacji o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt oraz 

publikowanie artykułów kształtujących właściwą postawę wobec zwierząt, w tym uświadamianie, że 

właściciel zwierzęcia jest zobowiązany zapewnić warunki odpowiadające fizycznym i psychicznym 

potrzebom zwierzęcia, aż do jego naturalnej śmierci. 

Rozdział 5. 

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

§ 9. 1. Gmina zapewni w 2020 roku kwotę 110 000,00 zł na realizację zadań zawartych w programie opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sompolno w 2020 

roku. 
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2. Wydatkowanie środków finansowych na realizację działań zawartych w programie odbywać się będzie 

na podstawie zawartych umów i porozumień oraz wystawionych faktur i rachunków na realizację zadań 

zawartych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sompolno w 2020roku. 

1) 80 000,00 zł – koszt utrzymania zwierząt w schronisku; 

2) 17 100,00 zł – koszt wyłapywania i transportu zwierząt. 

Rozdział 6. 

GOSPODARSTWO ROLNE ZAPEWNIENIAJĄCE MIEJSCE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

§ 10. W przypadku konieczności zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich będą one umieszczane 

w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Bronisława 4; 62-610 Sompolno u Pana Zbigniewa 

Wasielewskiego. 

Rozdział 7. 

EDUKACJA 

§ 11. Burmistrz Miasta Sompolno prowadzi w ramach Programu, we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Sompolno (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz organizacjami 

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

ich humanitarnego traktowania, propagowaniu sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania, a także 

adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 8. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Sompolnie 

(-) Jerzy Zieliński 
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