
 

Projekt 

 

UCHWAŁA NR   …….. /2020 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2020 roku.” 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 i 1123) Rada Gminy Przemęt uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2020 roku”, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

                        Przewodniczący  

                       Rady Gminy Przemęt 

 

                                                    Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr    /2020 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Przemęt w 2020 roku. 

 

 

Rozdział 1 

 

Cele programu i ogólne założenia 
 

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

zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt oraz zapewnienie właściwej 

opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym w granicach gminy Przemęt. 

§ 2. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Przemęt. 

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt, w tym interwencyjne odławianie. 

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych. 

5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie. 

6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację 

albo sterylizację. 

7. Edukację mieszkańców gminy Przemęt w zakresie opieki nad zwierzętami. 

8. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

9. Usypianie ślepych miotów. 

10. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.  

 

Rozdział 2 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

 

§ 3. Gmina Przemęt zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt 

w Henrykowie na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 24 stycznia 

2018 roku między Miastem Leszno a  Gminą Przemęt, w sprawie powierzenia Miastu Leszno 

zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji zadania publicznego 

polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy,  

w międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

 

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi jest realizowane przez gminę 

poprzez: 

1. Zachęcanie właścicieli nieruchomości, na których przebywają wolno żyjące koty do ich 

dokarmiania. 

2. Współpracę z opiekunami kotów wolno żyjących. 

3. Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów). 

 



§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta podlegają odłowieniu w sposób doraźny w zależności od 

potrzeb - zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Wydział Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Przemęt. Każdy 

zgłoszony do Urzędu Gminy Przemęt przypadek wałęsania się bezdomnych zwierząt, będzie 

podlegał weryfikacji środowiskowej. W pierwszej kolejności podjęte zostaną działania w celu 

ustalenia właściciela zwierzęcia. Jeżeli nie zostanie ustalony właściciel zapewnione zostanie 

odłowienie zwierzęcia.  

2. W przypadku braku właściciela zwierzę domowe zostanie odłowione i odwiezione do 

Międzygminnego  Schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w Henrykowie ( Henrykowo 20, 

64-115 Święciechowa).  

3. Zwierzę przewiezione zostanie umieszczone w odpowiedniej do jego wielkości klatce, 

spełniającej warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt.  

4. Bezpośrednio po odłowieniu, a przed przewiezieniem do schroniska zwierzę zostanie 

czasowo, przez okres 14 dni umieszczone w przystosowanym do tego miejscu na terenie 

gminy Przemęt - Przemęt, dz. o nr ewid. 128 i 129, których posiadaczem jest Przemęckie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przemęt ul. Powstańców Wlkp. 9,  ze względu na 

możliwość  zgłoszenia się jego właściciela.   

5. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz ich dostarczenie do schroniska  realizowane 

będzie przez Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 

64-234 Przemęt. 

 

§ 6. 1. Bezdomne odłowione zwierzęta, które zostały przekazane do schroniska pozostają 

pod opieką tego schroniska. 

2. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 

przeprowadza  podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt o którym mowa w § 5 ust. 2. 

Schronisko zapewnia przeprowadzanie zabiegów przez uprawnione osoby. 

 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez  

informowanie o możliwości adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy, w prasie 

lokalnej, na tablicach ogłoszeń. 

 

§ 8. Usypianie ślepych miotów realizowane jest w schronisku dla zwierząt lub poprzez 

zlecenie lekarzowi weterynarii usypiania ślepych miotów. 

 

§ 9. Wskazuje się gospodarstwo rolne w Sączkowie pod nr 18, 64-234 Przemęt, w celu 

zapewnienia miejsca  bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Przemęt. 

  

§ 10. Gmina Przemęt zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt na podstawie umowy z lekarzem weterynarii 

Panią Joanną Kicińską-Ratajczak, prowadzącą działalność Gabinet Weterynaryjny Joanna 

Kicińska-Ratajczak Sp. j.  w Buczu, ul. Kasztanowa 4, 64-234 Przemęt. 

 

 



Rozdział 3 

 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 11. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację 

zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, gmina realizuje poprzez prowadzenie 

akcji informacyjnej, zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 

sterylizacji albo kastracji. 

 

Rozdział 4 

 

Edukacja mieszkańców 

 

§ 12. Gmina Przemęt podejmie działalność informacyjną wśród mieszkańców, 

a w szczególności w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie 

w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.  

 

Rozdział 5 

 

Finansowanie programu 

 

§ 13. 1. Na realizację programu przeznacza się środki finansowe w budżecie Gminy Przemęt 

w wysokości 15.000,00  zł. 

2. Środki finansowe zostaną wydatkowane na podstawie umów zawartych z podmiotami 

świadczącymi usługi w zakresie realizacji zadań określonych w programie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr …. Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2020 roku. 

 

 

Zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Ustawa w ww. artykule określa wszystkie elementy, które program powinien obejmować. 

Projekt programu przedkłada się do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi 

weterynarii, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich oraz organizacjom 

społecznym, których celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy. 

Program stanowiący załącznik do niniejszej uchwały obejmuje wszystkie wymogi określone 

w ustawie oraz został przedłożony do zaopiniowania wymienionym wyżej podmiotom. 

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


