
Załącznik 
                                        do Uchwały Nr XXVI/172/2013 

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 
                                                                     z dnia 7 marca 2013r.  

 
Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
 

§ 1 
1.Celami Programu są: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy                    
o ochronie zwierząt; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt;  
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;  
4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.  

 

2. Wykonawcami Programu są: 
1) Gmina Koźmin Wielkopolski;  
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie, ul. Ceglarska 11;  
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania 

jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy;  
4) placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. 

 

3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat 
Inwestycji                 i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie 
Wielkopolskim, który      współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i 
samorządem lekarsko-      weterynaryjnym. 

§ 2 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt, gmina 
realizuje poprzez współpracę z działającym schroniskiem dla zwierząt w Krotoszynie, 
 

§ 3 
Opieka nad kotami wolnoŜyjącymi realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnoŜyjące w uzgodnieniu z sołtysami i 
przewodniczącymi Rad Osiedlowych, 

2) zakup karmy oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ustalonych jak wyŜej;  
3) w miarę moŜliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres 

zimowy;  
4) powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy oraz organizacjom 

społecznym 
§ 4 

1. Na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski obowiązuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt                 
      w sposób  „stały, na interwencje”, 
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku,                    
      do których      nie istnieje moŜliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 
      opieką dotychczas      pozostawały, a w szczególności chore lub zagraŜające Ŝyciu, 
zdrowiu                                       i bezpieczeństwu ludzi. 
3. W celu zapewnienia dalszej opieki nad wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami Gmina 
Koźmin      Wielkopolski podpisała umowę z Gminą Krotoszyn na przyjęcie oraz utrzymanie 
bezdomnych      zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie, przy ul. 
Ceglarskiej 11. 
4. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odłowu i transportu zwierząt 



lub      braku     moŜliwości wykonania usługi przez podmiot, z którym została zawarta w tym 
zakresie      umowa,     Gmina zleca wykonanie usługi odłowu i przewiezienia psów do 
schroniska innemu,      dostępnemu  w danym czasie podmiotowi w przypadku, kiedy 
zwierzęta bezdomne znajdują      się w sytuacji zagraŜającej ich Ŝyciu lub zdrowiu. 
 

§ 5 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) informowanie o schwytaniu bezdomnego zwierzęcia poprzez stronę 
www.kozminwlkp.pl,  

2) informowanie o moŜliwości adopcji bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska                    
z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski;   

3) informowanie o moŜliwości adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w 
schronisku poprzez zamieszczenie linku do strony www.krotoszyn.eadopcje.org na 
stronie www.kozminwlkp.pl;  

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych 
właścicieli zwierząt. 

§ 6 
Usypianie ślepych miotów: 

1) usypianie ślepych miotów moŜe nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii;  
2) zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili Ŝycia – łagodnie i 

przyjaźnie, naleŜy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg 
uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i 
dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce;  

3) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania 
ich przez odpowiednie słuŜby do tego przeznaczone. 

 
§ 7 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy w odniesieniu do zwierząt domowych 
realizowane jest poprzez: 

1) nałoŜenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na 
smyczy, a w przypadku psów naleŜących do ras agresywnych, mieszańców tych ras, 
oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi – takŜe obowiązku 
prowadzenia na terenach publicznych psa w kagańcu;  

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

3) wypełnianie obowiązków zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski  

 
§ 8 

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana 
jest poprzez: 

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia 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) udzielenie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu 



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

 
§ 9    

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 
     gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem 
     gospodarstwa      w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji. 
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w 
zakresie      znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 
 

§ 10 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem  zwierząt zapewnia podmiot w ramach umowy o sprawowanie opieki nad 
zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych.. 
 

§ 11 
Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina, w tym na: 

1) zakup karmy do schroniska dla zwierząt     – 2.000,- zł 

2) wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt do schroniska  – 4.000,- zł 

3) utrzymanie zwierząt w schronisku     – 7.500,- zł 

 
 


