
UCHWAŁA Nr  XV/89/2016 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 18 lutego 2016 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela  
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1.  Określa się  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela  w brzmieniu określonym w załączniku do 

uchwały.  

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałę przygotował 

M. Andrzejewski 

 

 



                                                                                       Załącznik do uchwały nr XV/89/2016  

                                                                                                 Rady Miejskiej w Pogorzeli  

                                                                                        z dnia 18 lutego 2016 r.  

 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela  

 
 
§ 1. Celem Programu jest 

1. zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela, opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi 

2. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy. 
3. zapobieganie wzrostowi populacji bezpańskich psów i kotów poprzez sterylizację lub 

kastrację bezdomnych psów i kotów a także w uzasadnionych przypadkach usypianie 
ślepych miotów  

4. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez poszukiwanie dla nich nowych 
właścicieli 

5. edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 
 
§ 2. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, Gmina 
Pogorzela zawarła porozumienie międzygminne z Gminą Jarocin przy udziale Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami – Oddział Jarocin, w sprawie zapewnienia miejsca dla bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy Pogorzela. Zawarte porozumienie zapewnia bezdomnym zwierzętom 
z terenu Gminy miejsce w schronisku dla zwierząt, zlokalizowanym w miejscowości Radlin 
nr 57B pow. Jarocin, tel. 663 735 974- prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce -  Oddział Jarocin. 
 
§ 3.  W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezpańskimi  zwierzętami 
domowymi oraz zwierzętami wolno żyjącymi w przypadku zdarzeń drogowych z ich 
udziałem Gmina zawarła umowę z Zakładem Usług Weterynaryjnych S.C. w Pogorzeli,  
ul. Wiosny Ludów 30A , tel. 65 57 34 014.  
 
 
§ 4. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie sprawują pracownicy 
fizyczni Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.   
Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega w szczególności na:  
1) przewożeniu chorych lub rannych kotów do Zakładu Usług Weterynaryjnych,  
2) dokarmianiu w okresie długotrwałego występowania silnych mrozów lub utrzymującej się 
przez dłuższy czas pokrywy śnieżnej w miejscach ich bytowania poprzez zakup i wyłożenie 
suchej karmy.  
 



§ 5.  1. Stałemu odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, 
zbłąkały się lub pozostały porzucone przez człowieka, i nie ma możliwości ustalenia ich 
właścicieli, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu  
i bezpieczeństwu ludzi.  
2. Działania w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt prowadzą pracownicy fizyczni 
Referatu Gospodarki Komunalnej, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, nie stwarzającego 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadającego im cierpienia.  
3. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się na bieżąco po otrzymaniu zgłoszenia. 
4. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmowane są całodobowo pod numerem  
telefonu 609 054195 oraz w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pod  numerem 65 5734620.    
Informacje o sposobach zgłaszania o bezdomnych zwierzętach podawane są na stronie 
internetowej Gminy oraz tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach 
gminy. 
5.  Odłowione zwierzęta przekazywane są do schroniska w Radlinie, a zwierzęta ranne lub 
chore przekazuje się pod opiekę lekarza weterynarii. 
 
§ 6. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizuje 
schronisko dla zwierząt w Radlinie. 
 
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1) Schronisko dla zwierząt w Radlinie poprzez prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.  

  2) Burmistrz Pogorzeli poprzez promocję i propagowanie – szczególnie wśród dzieci i     
       młodzieży w szkołach - adopcji zwierząt ze schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie    
       działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  
       m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu    
       Miejskiego w Pogorzeli,  na stronie internetowej Gminy Pogorzela oraz w szkole   
       Podstawowej i w Gimnazjum. 
 
§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych realizują:  

1) Schronisko dla zwierząt w Radlinie. 
2) Burmistrz Pogorzeli poprzez zawartą umowę z Zakładem Usług  Weterynaryjnych. 

 
§ 9. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
odebranych właścicielom, wskazuje się gospodarstwo rolne  Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Kromolicach - Kromolice nr 47. 
 
 
§ 10. Burmistrz Pogorzeli w ramach Programu prowadzi we współpracy z przedszkolami  
i szkołami działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także 
adopcji zwierząt bezdomnych. 
                                                                                



§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu, zabezpieczone  
są w budżecie Gminy Pogorzela na 2016r. w wysokości 23 000,00 zł. Wydatkowanie 
środków finansowych na realizację działań zawartych w programie odbywać się będzie na 
podstawie zawartych umów i porozumień oraz wystawionych faktur i rachunków.  
 
§ 12. Całodobowy telefon kontaktowy pod który można zgłaszać nagłe przypadki   
z   udziałem bezdomnych zwierząt na terenie gminy:  609 054 195 oraz w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego 65 57 34 620.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              UZASADNIENIE 
 
 
 

Zgodnie z treścią art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z  2013 r.  
poz. 856 ze zmianami) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Program, którego projekt przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) do dnia 1 lutego, 
obejmuje zgodnie z art.11a ust.2 ustawy o następujące obligatoryjne działania: 

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) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt. 

Projekt programu Burmistrza przekazano do zaopiniowania zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt. 1-3 
ustawy o ochronie zwierząt  po zmianach:  
a) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 
b) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy 

Wobec powyższego niniejszą uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną. 

 
 


