
UCHWAŁA NR XLI/269/2014
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 31 marca 2014 r.

 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2014 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz.856 ) Rada 
Miejska w Książu Wlkp. u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Książ Wlkp. w roku 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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       Załącznik  

       do Uchwały Nr XLI/ 269 / 2014 

       Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

       z dnia 31 marca  2014 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2014 roku 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o : 

1) Programie należy  przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2014 

roku, 

2) Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju należy przez to 

rozumieć Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju działające 

na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla 

bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na         

rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt 

w Gaju; 

3) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Książ Wlkp. 

 

§ 2. Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych 

w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

  

Rozdział 2 

Cel i zadania programu 

 

§  3. 1.  Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Program obejmuje: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

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

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  

gospodarskich, 

9) edukacja mieszkańców Gminy  w zakresie opieki nad zwierzętami.  

 

§ 4. 1. Realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt oraz opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi prowadzą  przy wzajemnej współpracy: 

1) Gmina 
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2) Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, 

3) Szkoły i przedszkola oraz placówki oświatowe, 

4) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, współpracujące z Gminą 

5) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie. 

 

2. Koordynatorem Programu jest Gmina.  

 

 

Rozdział 3 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 

   

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizuje: 

1) Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju poprzez 

przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych  do Schroniska i zapewnienie 

im właściwych warunków bytowania oraz opieki  weterynaryjnej, 

2) Gmina poprzez  zawieranie umów na prowadzenie schronisk dla zwierząt, 

3) Organizacje pozarządowe przez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę 

nad zwierzętami bezdomnymi 

 

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

1) Gmina poprzez: 

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

b) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich 

przebywania, 

c) w miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na 

okres zimowy, 

2) organizacje pozarządowe przez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę  

nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów 

wolno żyjących. 

2. Zadania o których mowa w ust.1 pkt.1 bezpośrednio realizują: 

1) na terenach wiejskich sołtysi, 

2) na terenie miasta Książa Wlkp. pracownicy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

odpowiedzialni za utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy Książ 

Wlkp. 

 

§ 7. 1.Odławianie  bezdomnych zwierząt  z terenu Gminy jest stałe i realizowane przez: 

1) Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju poprzez 

umieszczanie odłowionych zwierząt  w schronisku, 

2) Gminę poprzez zawieranie umów z uprawnionymi podmiotami, 

3) Organizacje pozarządowe ,które posiadają  przedstawicieli przeszkolonych  

w zakresie odławiania zwierząt, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta 

przekazywane są do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Gaju, po uprzednim uzgodnieniu z  dyrekcją Schroniska, za  wyjątkiem  sytuacji, 

w których zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt 

2. Urządzenia i środki do odławiania nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt i zadawać im cierpienia. 

    

§ 8. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację 

i kastrację zwierząt, w szczególności psów i kotów, realizują: 
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1) Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju poprzez 

przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 

2) Gmina jako koordynator działań w zakresie zlecania zabiegów sterylizacji 

i kastracji zwierząt wolno żyjących na terenie gminy, 

3) Organizacje pozarządowe poprzez  realizację zadań publicznych obejmujących 

zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt i kotów wolno żyjących. 

 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju poprzez prowadzenie 

działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 

bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 

warunki bytowania, 

2) Gmina  poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska,  

3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych, 

4) Szkoły i przedszkola oraz placówki oświatowe poprzez prowadzenie akcji 

adopcyjnych i promocyjnych, 

 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizuje: 

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju poprzez dokonywanie przez lekarza 

weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów, 

2) Gmina poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie umowy na świadczenie usług 

weterynaryjnych z lekarzem weterynarii prowadzącym indywidualną praktykę w Książu 

Wlkp. ul. Zakrzewska 16.  

 

§ 12.  Zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym położonym 

w Kołacinie nr 16, 63-130 Książ Wlkp. – nr gospodarstwa PL 032810932001. 

 

§ 13. Gmina w ramach Programu będzie prowadzić we współpracy ze szkołami, 

przedszkolami, placówkami oświatowymi działania edukacyjne w zakresie 

odpowiedzialnej właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych. Formą tych 

działań będą w szczególności pogadanki, broszury, ulotki  i publikacje. 

 

                                            Rozdział 4 

             Finansowanie Programu 

 

§ 14.1. Na realizację zadań wynikających z Programu zostały przeznaczone środki 

finansowe w budżecie Gminy w wysokości   43.160,00 - zł    

2. Środki finansowe wydatkowe będą na: 

1) dotację na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Gaju, 

2) usługi i dostawy, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze. zm.). 

 

Id: E2E42769-D4DE-469E-8F25-E7BFF505E6D6. Podpisany Strona 3




