UCHWAŁA XXVII/201/2021
RADY GMINY CHODZIEŻ
z dnia 19 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Chodzież”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2020 poz. 638), uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Chodzież w 2021 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
§ 3. Uchwała wchodzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
Województwa Wielkopolskiego.

w Dzienniku Urzędowym

Przewodnicząca Radu Gminy
Chodzież
Ewa Śliwińska
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/201/2021
Rady Gminy Chodzież
z dnia 19 lutego 2021 r.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Chodzież”
Rozdział I
§ 1. Cele programu i ogólne założenia
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej
Programem, ma na celu zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ograniczenie zjawiska
bezdomności zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także
zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Chodzież
2. Ilekroć mowa w uchwale o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. ,
poz. 638),
2) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Chodzież posiadająca zwierzę lub
zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale,
3) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem na
terenie Gminy Chodzież
4) schronisku – należy przez to rozumieć prowadzącego schronisko FHU ZIBI – SCHRONISKO CYWIL
Zbigniew Chmielewski w m. Rybowo 51, 62-130 Gołańcz.
§ 2. Zadania w ramach programu
1. W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
realizuje się następujące zadania:
1) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację
bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach.
2) odławianie bezdomnych zwierząt domowych i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt w Rybowie,
gdzie obligatoryjnie wykonywana jest sterylizacja albo kastracja zwierząt,
3) aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt i informowanie o możliwości adopcji
zwierząt przyjętych do schroniska.
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa
w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów.
5) finansowanie z budżetu gminy Chodzież sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych znajdujących się
w schronisku, sterylizacji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Chodzież nieposiadających właścicieli lub
zaadoptowanych przez opiekunów oraz zakupu karmy dla kotów wolno żyjących,
6) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
8) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
§ 3. Wykonawcy Programu
1. Realizacja zadań, o których mowa w § 2 prowadzona jest przy wzajemnej współpracy:
1) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami
Inspekcji Weterynaryjnej,
2) schroniska dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

Id: E727ACAD-AAFC-4F3B-AC30-A8CAEF9AA97B. Podpisany

Strona 1

3) placówek oświatowych poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych
mieszkańców
4) samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska i rolnictwa poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań,
dotyczących ograniczania populacji zwierząt bezdomnych.
§ 4. Koszty realizacji Programu
1. Koszt realizacji zadań określonych w § 2 ponosi Gmina Chodzież.
2. Środki na zadania w roku 2021 r. w wysokości do 46 000 zł, przeznacza się na:
1) odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnych zwierzętom - do kwoty 35 000 zł ,
2) opiekę weterynaryjną i sterylizację oraz kastrację bezdomnych zwierząt - do kwoty 6 000 zł
3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym zakup karmy do kwoty 1000 zł
4) pozostałe działania przewidziane w programie – do kwoty 4 000 zł
Rozdział II
§ 5. Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chodzież polega na:
1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie
Gminy Chodzież, na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych i innych służb porządkowych oraz
zwierząt domowych z wypadków drogowych,
2) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków
bytowania oraz opieki weterynaryjnej,
3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych
schroniska i gminy Chodzież w poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla
zwierząt przebywających w schronisku poprzez:
a.zamieszczanie zdjęć zwierząt na stronie internetowej gminy,
b.zakupy karmy dla przyszłych właścicieli,
4) zmniejszaniu populacji psów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów przebywających w schronisku,
5) zmniejszaniu populacji kotów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację kotów żyjących na wolności,
6) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów żyjących na wolności, 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 (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie), zwłoki uśpionych zwierząt
muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby posiadające stosowne
zezwolenia w tym zakresie,
7) edukacji mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,
zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia w treści zajęć z zakresu
ochrony środowiska zagadnień, o których mowa wyżej,
8) podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy,
9) zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów przy udziale społecznych opiekunów, poprzez finansowanie
zakupu karmy.
2. O konieczności przeprowadzenia zabiegu o którym mowa w ust. 1 pkt 6 orzeka lekarz weterynarii.
3. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności oraz usypianie ślepych miotów wykonywane
będą na następujących zasadach:
1) Gmina Chodzież pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów do wysokości
środków zaplanowanych w roku budżetowym,
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2) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą przez uprawnionego lekarza
weterynarii Pana Jerzego Ilnickiego prowadzącego Gabinet Weterynaryjny „Vet – Centrum”, z siedzibą ul. M.
Reja 1, 64-800 Chodzież – Oleśnica,
3) bezdomne koty będą doprowadzane do Gabinetu weterynaryjnego, o którym mowa w pkt 2 przez
zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli nieruchomości, członków organizacji społecznych lub
przedstawicieli schroniska dla zwierząt po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione
zostanie przez Urząd Gminy w Chodzieży.
4) po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub
w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku.
4. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swego zamieszkania opieki nad
zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Chodzież.
5. Sprawowanie opieki nad zwierzętami może mieć postać:
1) stałą i nieograniczoną, zmierzająca do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”,
2) ograniczoną w czasie na czas określony lub nieokreślony
6. Osoba ubiegająca się o adopcję lub przyjęcie zwierzęcia do domu tymczasowego powinna cechować się
znajomością wymogów, dotyczących sprawowania opieki nad zwierzęciem danego gatunku.
7. Gdy istnieje duże prawdopodobieństwo że osoba, o której mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału nie będzie
sprawować należytej opieki nad zwierzęciem, schronisko ma obowiązek odmówić wydania zwierzęcia.
8. Gmina zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich poprzez zawarcie porozumienia z Panem Romualdem
Kiełek prowadzącym gospodarstwo rolne w Zacharzynie nr 135.
9. Gmina Chodzież zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt na terenie gminy Chodzież poprzez pełnienie dyżuru lekarza weterynarii Pana Jerzego Ilnickiego
prowadzącego Gabinet Weterynaryjny „Vet – Centrum”, z siedzibą ul. M. Reja 1, 64-800 Chodzież - Oleśnica.
Rozdział III
§ 6. Działania edukacyjne
1. Gmina Chodzież w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesienie
świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do
zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi
poprzez:
1) ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Chodzieży,
2) organizowanie konkursów oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych.
3) propagowanie zabiegów zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc
szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej.

Przewodnicząca Radu Gminy
Chodzież
Ewa Śliwińska
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr XXVII/201/2021
RADY GMINY CHODZIEŻ
z dnia 19 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Chodzież”.
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych gmin zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.
U z 2020 poz. 638). Majac na uwadze powyższe i art. 11a ww. ustawy ochronie zwierząt Gminy są
zobowiązane corocznie przyjmować ”Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy”. Program ma na celu opiekę nad zwierzętami domowymi
w szczególności w odniesieniu do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań ma zastosowanie do psów i kotów, których to skala bezdomności jest największa,
program określa realizację ustawowego minimum w tym zakresie bowiem potrzeby są ogromne. W programie
ujęto kwestie możliwe do rozwiązania drogą czynności administracyjnych, technicznych oraz
cywilnoprawnych, podejmowanych na podstawie rzeczowego prawa oraz ustawy o ochronie zwierząt wraz
z aktami wykonawczymi.
Projekt programu został przekazany do zaopiniowania zgodnie z art. 11a ust. 3 ww. ustawy o ochronie
zwierząt właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; organizacjom społecznym, których celem jest
ochrona zwierząt oraz kołom łowieckim działającym na obszarze gminy. Opiniujący w wyznaczonym terminie
nie wydali opinii, co uznaje się za akceptację przesłanego programu.
W planie budżetu Gminy na 2021 r. zapewniono środki finansowe na realizację ww. Programu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Wójt Gminy Chodzież
Kamila Szejner
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