
UCHWAŁA NR XVI/121/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 
1515 ze zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856, ze 
zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy i Miasta Odolanów w 2016 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały nr XVI/121/16 

Rady Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 31 marca 2016 r. 

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

         Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt  

                                                            domowych 

 

§ 1.  

Rada Gminy i Miasta w Odolanowie określa następujące cele gminnego 

programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych: 

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy; 
2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; 
3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;  
4. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania 

zwierząt.  
 

Realizacja założonych celów 

§ 2.  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1. zbieranie z terenu Gminy zwierząt bezdomnych, zagubionych, 
wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i przekazanie ich 
do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim 
ul. Pruślińska 3; 

2. umożliwienie przekazania do schroniska zwierząt, które w wyniku 
wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) 
utraciły właściciela;  

3. zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia 
bezdomnym psom zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły 
właściciela, nadzór weterynaryjny sprawować będzie Gabinet 
Weterynaryjny Dulik Katarzyna ul. Wiatraczna 3, 63-430 Odolanów 

4. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych  
5. wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Szewczyka Piotra zam. Huta 106 

w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 
6. uruchomienie w Urzędzie Gminy lub innej instytucji lub organizacji, 

której Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji 
w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania 
zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej 
zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których 
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właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się 
zwierzętach, itp.  
 

§ 3.  

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami 
i humanitarnego traktowania zwierząt; 

2. wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 
pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich 
nowym właścicielom; 

3. współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie 
ograniczania ich rozrodczości; 

4. pomoc w dokarmianiu kotów wolno żyjących poprzez nieodpłatne 
wydawanie zarejestrowanym, społecznym opiekunom tych zwierząt 
karmy suchej zakupionej przez Urząd; 

5. udzielanie społecznym opiekunom kotów weterynaryjnej doraźnej 
pomocy w leczeniu chorych kotów wolno żyjących; 

6. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” w szczególności 
właścicielom suk, które w  najszybszym z możliwych terminów po 
porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela; 

7. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących 
kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji. 
 

§ 4.  

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt całodobowa opieka 

weterynaryjna będzie wykonywana przez Gabinet Weterynaryjny Dulik 

Katarzyna ul. Wiatraczna 3, 63-430 Odolanów, tel. 504579751. 

§ 5. 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane jest poprzez: 

1. nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania 
psów na smyczy, a w przypadku psów należących do ras agresywnych, 
mieszańców tych ras, oraz psów zachowujących się agresywnie 
w kontakcie z obcymi – także obowiązku prowadzenia na terenach 
publicznych psa w kagańcu; 

2. egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku 
corocznego obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie; 

3. konsekwentne egzekwowane przepisów prawa w tym lokalnego 
w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych 
przepisami o utrzymaniu czystości i porządku. 
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§ 6.  

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt 

realizowana jest poprzez:  

1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy 
i Miasta do włączenie treści programowych w dziedzinie ochrony 
środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 
zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad 
zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację 
i kastrację; 
 

2. współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie 
korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach 
działalności w tego typu organizacjach; 
 

3. organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich 
bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami. 
 

§ 7.  

Źródła finansowania realizacji programu: Rada Gminy uchwalając coroczny 

budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy 

związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt. W roku 2016 

przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 27.666,00 zł. 
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)
zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy i Miasta do określenia w drodze uchwały, corocznie,
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program Opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów, który stanowi Załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

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.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom
społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom obwodów łowieckich. Program
zaopiniowano pozytywnie.
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