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Załącznik do Uchwały nr XXIII/246/2017 

Rady Miejskiej Gminy Stęszew  

z  dnia 30 marca 2017r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2017r. 

 
 

Rozdział 1. 

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 Stęszew oraz 

zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno 

żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Stęszew. 

 

§ 2. 1. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało 

porzucone, uciekło, bądź zabłąkało się i nie ma  możliwości ustalenia jego właściciela. 

 2. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów. 

 

§ 3. Celem Programu jest: 

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 856 ze zm.). 

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

3) Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt. 

4) Edukacja mieszkańców Gminy Stęszew w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

5) Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, w szczególności 

psów i kotów. 

 

§ 4. 1. Założenia programu realizowane będą w szczególności poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt 

domowych w Schronisku dla zwierząt w Przyborówku, gmina Szamotuły, zwanym dalej 

„schroniskiem”, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym: Rolno – Przemysłowe 

Zakłady Zielarskie  „Strykowo” Spółka z o.o., ul. Parkowa 7, 62 – 060 Strykowo , zwanym 

dalej „gospodarstwem”; 

3) prowadzenie opłacanej z budżetu gminy Stęszew sterylizacji i kastracji zwierząt 

bezdomnych znajdujących się w schronisku oraz usypianie ślepych miotów; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na 

wypadek następstw zdarzeń drogowych; 

5) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami; 

6) poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; 

7) działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. 

2. Koszt realizacji zadań, wskazanych w ust. 1 ponosi Gmina Stęszew. 
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Rozdział 2. 

Odławianie bezdomnych zwierząt  

 

§ 5. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się 

lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

 

§ 6. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Stęszew podlegają stałemu odławianiu – 

zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62 – 060 Stęszew oraz Urząd Miejski Gminy 

Stęszew ul Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew. 

 

§ 7. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia, zdrowia wyłapanych zwierząt,  

a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

 

§ 8. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie 

zwierząt.  

 

§ 9. 1. Odłowione zwierzęta domowe będą przewożone do schroniska. 

2. Odłowione zwierzęta gospodarskie będą przewożone do gospodarstwa rolnego. 

 

§ 10. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stęszew oraz transportowaniem 

ich do schroniska zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. 

Mosińska 15, 62 – 060 Stęszew. 

 

Rozdział 3. 

Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

 

§ 11. Bezdomne zwierzęta domowe z terenu Gminy Stęszew umieszcza się w Schronisku 

dla zwierząt w Przyborówku, gmina Szamotuły, które prowadzone jest przez Fundację „Radość 

Psiaka”, na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2017r. 

  

 § 12. Schronisko zapewnia zwierzętom właściwą opiekę, zgodnie z Regulaminem Gminnego 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Radość Psiaka” w Przyborówku. 

 

§ 13. 1.Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych odbywa się w 

schronisku dla zwierząt, zgodnie z regulaminem Gminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt 

„Radość Psiaka” w Przyborówku. 

2. Termin sterylizacji i kastracji zwierząt uzależniony jest od wieku oraz stanu zdrowia 

zwierzęcia. Decyzję o przeprowadzeniu zabiegu podejmuje lekarz weterynarii.  

 

§ 14. 1. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku. 

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w 

Schronisku. 

 

§15. 1.  Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym 

zwierzętom stałą opiekę, w szczególności poprzez poszukiwanie osób chętnych do adopcji 

przez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości np. na stronie 

internetowej www.przytuliskauwandy.pl  

2.  Zasady adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska obowiązują zgodnie z regulaminem 

Gminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Radość Psiaka” w Przyborówku 

http://www.przytuliskauwandy.pl/
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§ 16. 1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczane są w gospodarstwie rolnym: Rolno – 

Przemysłowe Zakłady Zielarskie „Strykowo” Spółka z o.o., ul. Parkowa 7, 62 – 060 Strykowo na 

podstawie umowy zawartej w dniu 26.01.2017r. 

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi 

określono w umowie, o której mowa w ust. 1.  

 

 

Rozdział 4. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

 

§ 17. Wolno żyjące na terenie Gminy Stęszew koty podlegają opiece gminy. 

 

§ 18. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w §17 obejmuje:  

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące przy współpracy z mieszkańcami 

gminy, 

2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62 – 060 Stęszew, 

3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom na podstawie umowy z weterynarzem. 

 

§ 19. W ramach zadań, o których mowa w §18 Gmina współpracuje z mieszkańcami  

i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

 

Rozdział 5. 

Opieka weterynaryjna 

 

§ 20. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy 

kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy oraz bezdomnych 

zwierząt gospodarskich. 

 

§ 21. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia 

gminie poniesionych kosztów leczenia. 

 

 § 22. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt prowadzi na podstawie umowy z dnia 26.01.2017r.  firma  Gabinet Weterynaryjny Dobry 

Vet, lek. Wet. Tomasz Białas os. 700 – lecia Miasta 5, 64-320 Buk.  

 

 § 23. Pomoc udzielana jest na zasadach określonych w umowie o której mowa w §22, po 

odebraniu zgłoszenia od pracownika Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew lub Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.  

 

Rozdział 6. 

Finansowanie Programu 

§ 24. 1. Na realizację Programu na rok 2017 gmina przeznacza z budżetu środki 

w wysokości 80 000 zł, z czego: 

1) na odławianie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt przeznacza się 2 000 zł; 

2) na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, na opiekę 

weterynaryjną i sterylizację oraz kastrację bezdomnych zwierząt w schronisku oraz 

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez schronisko przeznacza się 

66 000zł; 
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3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się 3 000zł; 

4) na zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym przeznacza 

się 2 000 zł; 

5) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt przeznacza się 7 000zł; 

2. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, 

leczenia oraz utrzymania zwierząt  pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela, 

albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt. 

 

Rozdział 7. 

Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym 

 

§ 25. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

instytucjami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz 

adopcji zwierząt bezdomnych. 

 

 

 


