
 

 

UCHWAŁA NR XIX/116/2020 

RADY GMINY W KOLE 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Koło na 2020 rok 

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

poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2019 r. 

poz. 122 z późn. zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Koło w 2020 r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

w Kole 

(-) Władysław Włodarczyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 marca 2020 r.

Poz. 2994



 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Koło na 2020 rok. 

 

 § 1 

 

Celem Programu jest: 

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 schronisku 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 

 

Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt będzie realizowane 

poprzez: 

1) podpisanie umowy ze  Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych ,,Przyjaciel” 

Kotliska 13, 99-300 Kutno w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu 

gminy Koło oraz zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca  w schronisku, 

2) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im 

właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej 

3) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

4) zmniejszeniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację.  

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 2994



                                                                  § 3 

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie będzie realizowane poprzez: 

1) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami  na terenie gminy realizuje się  poprzez 

współprace Gminy  z sołtysami,  

2)  opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje : 

a) ustalenie miejsc, w którym przebywają wolno żyjące koty, 

b) zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów poprzez przeznaczenie środków  na zakup 

karmy, 

c)  finansowanie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.  

 

                                                                                    § 4 

      

   1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Koło ma charakter stały, 

   2) Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane         

   interwencyjnie, na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu, 

   3) Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały       

   porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby,  

   pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały, 

   4) Wymienione w ust. 3 zwierzęta, a w szczególności psy, będą wyłapywane po uprzednim   

   stwierdzeniu przez pracownika urzędu gminy, iż zwierzę pozostaje bez opieki , swobodnie  

   przemieszcza się stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego.  

   5) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy  Koło realizuje Zakład Wielobranżowy    

  „SZYDŁOWSKI” z siedzibą w Kole przy ul. M.C Skłodowskiej 55, prowadzącego działalność na  

  podstawie wpisu do CEIDG REGON 310169147,  NIP 666-000-06-30 

  6) Bezdomne zwierzęta po wyłapywaniu  są przewożone do Schroniska dla Bezdomnych         

   Zwierząt ,, Przyjaciel” Kotliska 13, 99-300 Kutno, a w przypadku zwierząt rannych   do  

   lecznicy  weterynaryjnej. 

  7) W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia jego wydawanie odbywać się będzie odpłatnie.  

  Właściciel zwierzęcia pokrywa w tym przypadku, koszty  związane   z wyłapaniem, transportem  

  do schroniska , utrzymaniem oraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej w wysokości wydatków    

  poniesionych przez Gminę. 
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                                                                              § 5 

 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt  realizowana jest 

przez: 

1) schronisko, poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt odłowionych z terenu 

gminy Koło,  

2) zabiegi sterylizacji albo kastracji wykonywane przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Koło 

ma podpisaną umowę w zakresie opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych, 

3) zabiegi sterylizacji albo kastracji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt,  u których nie 

istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek. 

Koszty sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Koło, ponosi 

Gmina Koło. 

 

                                                                              § 6 

 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  realizują: 

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych ,,Przyjaciel” Kotliska 13, 99-300 Kutno, 

poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 

adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym  i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania,  

2) Wójt Gminy Koło, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej urzędu, 

3) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez 

prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

 

                                                                              § 7 

 

Usypianie ślepych miotów realizowane jest : 

1) w schronisku, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 

miotów zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu gminy Koło. 

2) u lekarza weterynarii, z którym Gmina Koło ma podpisaną umowę w zakresie opieki 

weterynaryjnej zwierząt bezdomnych. 

Koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt, ponosi Gmina Koło. 
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                                                                              § 8 

 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla  zwierząt gospodarskich: 

Gospodarstwem rolnym, które przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim 

z terenu gminy Koło jest gospodarstwo rolne znajdujące się   w miejscowości  Przybyłów 35,                

62-600 Koło . 

 

                                                                              § 9 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem 

zwierząt realizowane jest przez Gminę, poprzez zawarcie umowy z Panem Piotrem Śniegockim i 

Panem Michałem Cagarą prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia dla 

Zwierząt w Kole S.C. z siedzibą w Kole, ul. Bogumiła 65 

 

                                                                             § 10 

 

Wójt Gminy Koło w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne  m. in. w zakresie 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.  

 

                                                                             § 11 

 

1) Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z niniejszego Programu zostały 

zabezpieczone w budżecie Gminy Koło na 2020 r. w wysokości 100  000,00 zł. 

L. p Jednostka 

realizująca 

Środki 

finansowe  

(zł) 

Zadania jednostki 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Urząd Gminy Koło 

ul. Sienkiewicza 23 

62-600 Koło 

 

 

 

 

100 000,00  

1) zapewnienie opieki i miejsca w schronisku 

bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Koło, 

2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, 

w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt 

w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 
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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) Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb.  
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