
PROJEKT 

Załącznik do uchwały nr …… 

Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia ….. 2018 roku 

  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Wolsztyn w  2018 roku. 

 

 

Rozdział I. Cele programu i ogólne założenia 

§ 1. Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu 

ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wolsztyn oraz 

zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim, a także wolno 

żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Wolsztyn. 

§ 2. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) w szczególności z zachowaniem zasad 

humanitaryzmu. 

§ 3. 1. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wolsztyn, 

2) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej 

edukacji o której mowa w rozdziale 5 niniejszego programu, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, 

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

6) znakowanie psów, w tym bezdomnych, w systemie trwałego znakowania, polegające 

na podskórnym wprowadzeniu elektronicznego nośnika numeru kodu identyfikacyjnego przez 

lekarza weterynarii, 

7) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację 

i sterylizację, 

8) edukację mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami. 

2. Koszty realizacji zadań, o których mowa wyżej ponoszone są z budżetu gminnego. 

§ 4. Na realizację zadań, wskazanych w § 3, przeznacza się środki budżetowe w wysokości 

140.000,-zł, z czego: 

1) na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom - 85.000,- zł, 

2) na opiekę weterynaryjną i sterylizację oraz kastrację bezdomnych zwierząt - 20.000,- zł, 



3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami – 7.000,-zł, 

4) na pozostałe działania przewidziane w Programie, w tym dofinansowanie znakowania psów 

z terenu gminy Wolsztyn – 28.000,- zł. 

 

Rozdział II. Ewidencjonowanie zwierząt 

§ 5. 1. Ewidencjonowanie zwierząt realizowane będzie przez: 

1) znakowanie psów, w tym bezdomnych, w systemie trwałego znakowania, polegające 

na podskórnym wprowadzeniu elektronicznego nośnika numeru kodu identyfikacyjnego przez 

lekarza weterynarii, 

2) bieżące wprowadzanie danych o oznakowanych zwierzętach do bazy danych, 

3) prowadzenie akcji edukacyjno- informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów. 

2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do ich elektronicznego znakowania na zasadach 

określonych w uchwale nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 

2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn. 

 

Rozdział III. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 6. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów, realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 

sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli, 

2) kierowanie do przychodni weterynaryjnej w celu dokonania zabiegów sterylizacji lub kastracji 

kotów wolno żyjących za pośrednictwem ich opiekunów, 

3) finansowanie kosztów wykonanych przez przychodnie weterynaryjną usług sterylizacji lub 

kastracji kotów wolno żyjących. 

2. W/w zadania realizowane będą we współpracy ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa dla Zwierząt” 

z siedzibą w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 17/3, zwanym w dalszej części Stowarzyszeniem. 

 

Rozdział IV. Opieka nad zwierzętami 

§ 7. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1) kierowanie bezdomnych zwierząt domowych do „Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt” 

położonego w Zielonej Górze, przy ul. Szwajcarskiej 4, prowadzonego przez Stowarzyszenie. 

2) przekazywanie zwierząt gospodarskich nie posiadających właściciela, które zostały 

znalezione na terenie gminy Wolsztyn, do gospodarstwa rolnego w Tłokach nr 93, 

64-200 Wolsztyn, 



3) zlecanie odłowu bezdomnych zwierząt, na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt domowych i gospodarskich na terenie gminy Wolsztyn, na podstawie 

umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, 

5) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest ochrona 

zwierząt, 

6) współpracę z kołami łowieckimi działającymi na obszarze gminy Wolsztyn. 

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane jest we współpracy ze 

Stowarzyszeniem poprzez: 

1) podejmowanie interwencji w sprawach wolno żyjących kotów, w tym zapewnienie opieki 

lekarskiej oraz ich dokarmianie i sterylizację/kastrację, 

2) w przypadku istniejącej potrzeby - podjęcie leczenia wolno żyjących kotów i finansowanie go 

z budżetu gminnego, 

3) współpracę z opiekunami wolno żyjących kotów, 

4) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów). 

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1) prowadzenie – we współpracy ze Stowarzyszeniem - działań zmierzających do pozyskiwania 

nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym 

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, m.in. poprzez uruchomienie na terenie 

gminy Wolsztyn „Punktu Adopcyjnego” działającego w ramach prowadzonego przez 

Stowarzyszenie „Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt” w Zielonej Górze oraz umieszczanie 

ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Stowarzyszenia i Urzędu 

Miejskiego, 

2) promocję – we współpracy ze Stowarzyszeniem - adopcji zwierząt przyjętych z terenu gminy 

Wolsztyn i umieszczonych w „Punkcie Adopcyjnym” lub w „Schronisku Dla Bezdomnych 

Zwierząt” w Zielonej Górze, 

3) finansowanie kosztów odrobaczenia, szczepienia przeciwko wściekliźnie, sterylizacji lub 

kastracji oraz znakowania adoptowanego zwierzęcia. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wolsztyn realizuje Stowarzyszenie na 

postawie zawartej z Gminą Wolsztyn umowy. 

5. Bezdomne odłowione zwierzęta , które zostały przekazane do „Punktu Adopcyjnego” lub 

„Schroniska Dla Zwierząt Bezdomnych” Zielonej Górze pozostają pod jego opieką. 



6. Od momentu wyłapania bezdomnego zwierzęcia przez Stowarzyszenie przejmuje ono 

obowiązki związane ze sterylizacją lub kastracją zwierząt, poszukiwaniem dla nich właścicieli 

oraz usypianiem ślepych miotów. 

7. W przypadku odłowionych bezdomnych zwierząt rannych, opiekę lekarską nad zwierzętami 

przejmuje Stowarzyszenie współpracujące z przychodnią weterynaryjną, a usługi te finansowane 

są z budżetu gminnego. 

8. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizowane jest przez Stowarzyszenie i finansowane jest 

z budżetu gminnego. 

 

Rozdział V. Edukacja mieszkańców 

Gmina Wolsztyn – we współpracy ze Stowarzyszeniem - podejmie działalność informacyjną 

wśród mieszkańców, a w szczególności w odniesieniu do osób utrzymujących zwierzęta 

domowe i gospodarskie, w zakresie obowiązków nałożonych przepisami ustawy o ochronie 

zwierząt oraz prawem miejscowym ustanowionym w Uchwale Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej 

w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Wolsztyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 

poz. 6183  z 2015 r.), uszczegółowionej w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, wskazującej sposób sprawowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, adopcji, sprawowania kontroli nad rozrodem 

zwierząt oraz elektronicznego znakowania (ogłoszenia podawane do publicznej wiadomości na 

tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Wolsztynie i z wykorzystaniem innych dostępnych kierunków działań edukacyjnych). 

 

Rozdział VI. Finansowanie programu 

Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Wolsztyn na rok 2018. 


