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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy i Miasta Kleczew na 2018 rok
Na podstawie art.11 ust.1 i art.11a ust. 1-2, 3a i 5-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.
Dz. U. z 2017r. poz. 1840) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) po zasięgnięciu opinii ...................... Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na rok 2018" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia ...................... 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
i Miasta Kleczew na 2018 rok
Rozdział 1.
Wprowadzenie
§ 1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy i Miasta Kleczew, zwanym dalej „Programem”, są objęte zwierzęta bezdomne przebywające w granicach
administracyjnych gminy Kleczew, zwanej dalej Gminą.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt;
2. Gminie- należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Kleczew;
3. właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy, posiadającą zwierzę lub
zwierzęta, o których mowa w Programie;
4. Przytulisku - należy przez to rozumieć Przytulisko dla Zwierząt w Kleczewie, przy ul. Rzemieślniczej 21,
administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie .
5. Schronisku- należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w Białogardzie, prowadzone przez
Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS” , ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard
§ 3. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a także zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy.
Rozdział 2.
Zadanie realizowane w ramach programu
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Psy bezdomne z terenu Gminy tymczasowo będą umieszczane w Przytulisku, gdzie zostaną zapewnione
właściwe warunki bytowania (zgodne z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwa opieka weterynaryjna,
docelowo umieszczane w Schronisku z którym gmina zawarła umowę.
§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, realizowana będzie poprzez:
1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące na podstawie pisemnych zgłoszeń właścicieli lub
zarządców nieruchomości oraz innych osób zamieszkujących Gminę,
2) zapewnianie dokarmiania kotów wolno żyjących przez osobę wskazaną przez Urząd Gminy i Miasta Kleczew,
2. Zapobieganie bezdomności kotów realizowane będzie poprzez sterylizację lub kastrację kotów wolno
żyjących wraz z zapewnieniem opieki pozabiegowej.
3. Program określony w ust. 2 obejmować będzie: wyłapywanie wolno żyjących kotów, dostarczanie do
wyznaczonego punktu weterynaryjnego, gdzie poddawane będą zabiegowi sterylizacji bądź kastracji, zapewnienie
opieki po zabiegu przez okres niezbędny do rehabilitacji zwierzęcia, wypuszczenie po okresie rehabilitacji zwierząt
do miejsc, z których zostały zabrane lub przekazanie do adopcji.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Bezdomność zwierząt będzie eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to jest takich, które
uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwość ustalenia ich właścicieli.
2. Bezdomne zwierzęta, podlegają stałemu odławianiu na podstawie zgłoszeń od mieszkańców Gminy, które
przyjmuje Referat Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta
Kleczew, następnie zgłoszenia przekazywane są do administratora Przytuliska.
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3. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich
życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.
4. Wyłapanym zwierzętom zostanie zapewnione miejsce w Przytulisku, docelowo w Schronisku.
5. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności lub opieki do zwierzęcia.
6. Realizacja zadań przez Przytulisko odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Gminę z ZGKiM Sp.
z o. o. w Kleczewie nr RUZ- 37/18 z dnia 02.01.2018 roku.
§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt
1. Przeprowadzana będzie obligatoryjna sterylizacja lub kastracja psów bezdomnych przyjętych do Przytuliska,
z wyłączeniem zwierząt, co do których istnieją przeciwwskazania do wykonania powyższych zabiegów, ze
względu na wiek i/lub stan zdrowia oraz zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Przytulisku z uwagi na
możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;
2. Gmina Kleczew w ramach posiadanych środków pokrywa 50% kosztów sterylizacji psów i kotów, których
właściciele zamieszkują na terenie Gminy.
3. Zabiegi o których mowa w ust. 1 i 2 wykonywane będą zgodnie z zawartą umową przez lekarza weterynariiSTOLVET S.C. Przychodnia dla Zwierząt P. Matyba, Z. Klauze, ul. Toruńska 36, 62-540 Kleczew.
4. W celu omówienia szczegółów zabiegu o którym mowa w ust. 2 i umówienia dogodnego terminu należy
skontaktować się z lekarzem weterynarii wskazanym w ust. 3.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Przytulisko może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy, tj. umieszczanie zdjęć
i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na stronie internetowej prowadzonej przez ZGKiM Sp. z o.o. lub
w lokalnej prasie,
2. Zwierzęta przebywające w Przytulisku mogą być oddawane nowym właścicielom do adopcji nie wcześniej
niż po upływie 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do Przytuliska.
3. Pracownik Przytuliska kontroluje, o ile to możliwe, w ciągu 30 dni od daty wydania zwierzęcia, warunki
w jakich zwierzę przebywa. Dalsze kontrole uzależnione są od warunków, w jakich przebywa zwierzę.
4. Nowy właściciel podpisze oświadczenie adopcyjne z Przytuliskiem, gdzie zobowiąże się dbać o zwierzę
zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
§ 9. Usypianie ślepych miotów
1. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia im
nowych właścicieli i opiekunów.
2. Koszty uśpienia ślepych miotów pokrywane będą przez Gminę.
3. Zabiegi uśpienia ślepych miotów dokonywane będą przez lekarza weterynarii- STOLVET S.C. Przychodnia
dla Zwierząt P. Matyba, Z. Klauze, ul. Toruńska 36, 62-540 Kleczew, na podstawie zawartej umowy o świadczenie
tych usług.
§ 10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które mogą zostać odebrane właścicielowi
podczas interwencji, wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Eugeniusza Przybylskiego w miejscowości Tręby
Nowe 7, 62-541 Budzisław Kościelny.
2. Gospodarstwo rolne spełnia minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o których mowa w ustawie
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1855) .
3. Osoby opiekujące się zwierzętami w gospodarstwie wskazanym w ust.1 wykazują przyjazny stosunek do
zwierząt oraz posiadają odpowiednią wiedzę w tym kierunku.
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4. Decyzja o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej odbywać
się będzie w formie zlecenia bez wynagrodzenia, ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia
(art. 735 i art. 742 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2017r., poz. 459), w tym doraźny
zwrot kosztów weterynaryjnych, względnie zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania przez określony czas.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
1. Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
bezdomnych poprzez:
1) diagnostykę,
2) leczenie.
2. Za uprzątnięcie zwierzęcia, przewiezienia do przytuliska oraz udzielenie pierwszej pomocy odpowiada
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie Sp. z o.o., który w razie potrzeby zleci opiekę
weterynaryjną firmie STOLVET S.C. Przychodnia dla Zwierząt P. Matyba, Z. Klauze, ul. Toruńska 36, 62-540
Kleczew
3. Informacje o zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie Gminy Kleczew będzie można
zgłaszać pod numerem telefonu: 601-084-515
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Na realizacje niniejszego Programu Gmina przeznacza środki finansowe w wysokości przyjętej
w budżecie Gminy na rok 2018, tj. w wysokości 110.000,00 złotych.
2. Środki przeznaczone na realizację niniejszego Programu wydatkowane będą na zlecenie zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1817).
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