
UCHWAŁA NR XXIX/197/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             
(Dz. U.z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Koźminie 

Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak
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         Załącznik 

                                        do Uchwały Nr XXIX/197/2017 
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 

                                                                        z dnia 27 marca 2017 r.  
 

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 16 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 Radlinie (gm. Jarocin),  
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, 
5) inne jednostki podlegle gminy Koźmin Wielkopolski. 

 

3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat 
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim, który 
współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-
weterynaryjnym.(kontakt: tel. 62 7219 320, 62 7219 342, kom. 664-970-684, e-mail: 
a.niedziela@kozminwlkp.pl) 

§ 2 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina 
realizuje poprzez współpracę z działającym schroniskiem dla zwierząt w Radlinie, gdzie 
przekazane zwierzęta zostaną elektronicznie oznakowane, zaszczepione oraz  
wysterylizowane/wykastrowane na koszt Gminy. 
 

§ 3 
Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące w uzgodnieniu z sołtysami 
i przewodniczącymi rad osiedlowych, 

2) zakup karmy oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ustalonych jak wyżej;  
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy;  
4) powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy oraz organizacjom 

społecznym 
5) zapewnienie opieki lekarskiej wolno żyjącym kotom. 

 
§ 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 możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 
      opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu                                 
      i bezpieczeństwu ludzi. 
3. W celu zapewnienia dalszej opieki nad wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami Gmina Koźmin 

Wielkopolski podpisała porozumienie z Gminą Jarocin na przyjęcie oraz utrzymanie 
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bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie. 
4. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odłowu i transportu zwierząt lub 
     braku możliwości 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 zagrażającej ich życiu 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 możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska                    

z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski;   
3) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku 

poprzez zamieszczenie linku do strony http://schroniskoradlin.pl/ na stronie 
www.kozminwlkp.pl;  

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

§ 6 
Usypianie ślepych miotów: 

1) usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii;  
2) zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, 

należy 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 służby do tego przeznaczone, 

4) uśpień dokonuje Prywatna Praktyka Weterynaryjna – Gabinet Weterynaryjny Stanisław 
Kaj, ul. Ogrodowskiego 25a, 63-700 Krotoszyn, na koszt Gminy Koźmin Wielkopolski. 
Warunkiem pokrycia kosztów uśpienia jest pisemne zgłoszenie tego faktu przez 
zainteresowanego właściciela szczeniąt. 

 
§ 7 

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

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do 
programów nauczania 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) współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt m.in.: 
 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, O/Krotoszyn, ul. Ceglarska 11, 63-700 Krotoszyn,  
 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, O/Jarocin, Os. Konstytucji 3 Maja 3 m.33, 63-200 Jarocin, 
 Koło Łowieckie DZIK, ul. Kosynierów 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski, 
 Koło Łowieckie JELEŃ, ul. Bolkowicka 19, 60-301 Poznań, 
 Koło Łowieckie SZARAK, Klatka 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski,  
 Koło Łowieckie KUROPATWA, ul. Madalińskiego 24, 63-700 Krotoszyn, 
 Koło Łowieckie BAŻANT, Koźminiec 117, 63-330 Dobrzyca, 
 Koło Łowieckie RUDEL, Rusko ul. Szkolna 10, 63-233 Jaraczewo,  
 Wojskowe Koło Łowieckie ŁOŚ przy ZG PZŁ, 03-295 Warszawa ul. Gościnna 2 skr. poczt nr: 31 

3) udzielenie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu 
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. 
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§ 8    
1. Gmina Koźmin Wielkopolski posiada zawartą umowę współpracy z właścicielem gospodarstwa 

rolnego (Kaniew 34, 63-720 Koźmin Wielkopolski), które zapewni miejsca dla bezdomnych 
zwierząt gospodarskich oraz odebranych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie 
     znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 
 

§ 9 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt zapewnia Prywatna Praktyka Weterynaryjna – Gabinet Weterynaryjny Stanisław Kaj, ul. 
Ogrodowskiego 25a, 63-700 Krotoszyn, tel. kont. (62 7253112, 602-570-779) z którym Gmina 
Koźmin Wielkopolski ma zawartą umowę współpracy. 
 

§ 10 
Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina, która w budżecie na 
2017 r. w zadaniach: „Utrzymanie zwierząt w schronisku” oraz „Zwalczanie bezdomności wśród 
zwierząt” zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 19.200,- zł.: 

§ 2310 (zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt) – 13.200,- zł.,  

§ 4210 (zakup m.in. karmy oraz leków dla bezdomnych zwierząt) – 1.900,- zł., 

§ 4300 (zakup m.in. usług weterynaryjnych związanych z: 
 udzieleniem natychmiastowej pomocy weterynaryjnej zaniedbanym bezdomnym zwierzętom, 
 usypianiem ślepych miotów, 
 udzielanie pomocy zwierzętom uczestniczącym w wypadkach komunikacyjnych – 4.100,- zł 
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