
UCHWAŁA NR XXXI/207/13
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2013 roku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn zm.2) ) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

1) Gminie – rozumie się przez to teren gminy Dolsk; 

2) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk; 

3) Programie – rozumie się przez to program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2013 roku; 

4) Schronisku – rozumie się przez to 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; 

5) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 
106, poz. 1002 z późn. zm.); 

6) uprawnionym przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

7) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta zgodnie z art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); 

8) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta zgodnie z art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); 

9) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta zgodnie z art. 4 pkt. 18 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); 

10) kotach wolno żyjących – rozumie się przez to koty zdziczałe z gatunku kot domowy, przystosowane do 
życia na wolności w środowisku ludzkim; 

11) ślepych miotach – rozumie się przez to szczenięta lub kocięta będące w fazie neonatalnej, całkowicie 
ślepe. 

§ 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. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 
r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, 
poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, 
z 2011 R. Nr 230, poz. 1373.
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2. Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

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

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt; 

9) edukację 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; 

2) Schronisko; 

3) placówki oświatowe, prowadzone przez Gminę; 

4) organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt; 

5) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie. 

2. Koordynatorem Programu jest Gmina. 

Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje schronisko 
poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska i zapewnienie im właściwych 
warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej. 

§ 6. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie będzie realizowane przez Gminę we 
współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku. 

2. Gmina będzie ponosić koszty zakupu karmy dla kotów oraz zapewnienia obsługi weterynaryjnej. 

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez Schronisko. 

2. Gmina może zlecić odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy uprawnionemu podmiotowi. 

§ 8. Obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt realizuje Schronisko. 

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów będzie realizować Schronisko. 

2. Gmina może zlecić usypianie ślepych miotów lekarzowi weterynarii w przypadkach zdarzeń nie 
objetych umową ze Schroniskiem. 

§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje schronisko poprzez prowadzenie 
działań zmierzających do pozyskiwania właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

§ 11. Miejsce dla zwierząt gospodarskich zapewni gospodarstwo rolne położone w Nowieczku 7, 63-140 
Dolsk. 

§ 12. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt będzie realizować Gmina poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie 
opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym. 

2. W przypadku ustalenia tożsamości właściciela zwierzęcia, które było uczestnikiem zdarzenia 
drogowego właściciel zwierzęcia poniesie koszty opieki weterynaryjnej. 
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§ 13. Gmina w ramach Programu będzie prowadzić we współpracy z placówkami oświatowymi działania 
edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania 
oraz adopcji zwierząt bezdomnych. Formą tych działań będą w szczególności pogadanki, broszury, ulotki 
i publikacje. 

Rozdział 4.
Finansowanie programu 

§ 14. 1. Na realizację zadań objętych programem przeznaczono środki finansowe w budżecie gminy 
Dolsk w wysokości 23 685,00 zł. 

2. Środki wydatkowe będą na: 

1) dotację na prowadzenie schroniska; 

2) zakup towarów i usług. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy Dolsk 

Janina Pawełczyk
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