UCHWAŁA NR XXXIX/293/2014
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2014r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. z 2013r. Dz. U. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 11a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. z 2013r. Dz. U. poz. 856), po zasięgnięciu
opinii: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, organizacji społecznych,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działających na terenie
gminy Kleszczewo oraz zarządców lub dzierżawców kół łowieckich działających na
terenie gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY
KLESZCZEWO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Przyjmuje się Program, który ustala zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo.
2. Postanowienia Programu są interpretowane i stosowane w zgodzie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2013r. Dz. U.
poz. 856).
§ 2.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie Gminy Kleszczewo – rozumie się przez to Urząd Gminy Kleszczewo –
stanowisko ds. ochrony środowiska ;
2) przytulisku - należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie
będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania
zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;
3) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Kleszczewo w 2014r.
§ 3.
Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1) Urząd Gminy Kleszczewo - stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa;
2) Zakład Komunalny w Kleszczewie;

3) podmioty prowadzące przytuliska dla zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzący

odławianie zwierząt, w ramach umowy zawartej z Gminą Kleszczewo;
4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona

zwierząt, współpracujące z Urzędem Gminy Kleszczewo i innymi jednostkami
organizacyjnymi Gminy Kleszczewo;
5) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, współpracujący z Urzędem
Gminy Kleszczewo i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Kleszczewo;
6) lekarz weterynarii Maciej Grząślewicz, z którym Gmina Kleszczewo podpisała
umowę na czynności weterynaryjne związane z realizacją Programu (w
szczególności: kontrola stanu zdrowia zwierząt przebywających w przytulisku,
doraźne odławianie bezdomnych zwierząt agresywnych lub zwierząt
podejrzanych o wściekliznę, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wykonywanie zabiegów
sterylizacji/kastracji, usypianie ślepych miotów).
Rozdział 2
Zadania w ramach Programu
§ 4.
1. Celem Programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w przytuliskach;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt;
4) znakowanie zwierząt, w szczególności psów;
5) edukacja mieszkańców gminy Kleszczewo w zakresie opieki nad zwierzętami.
§ 5.
Wszystkim zwierzętom, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie
istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę
trwale dotąd pozostawało, bądź zostały odebrane na skutek zaniedbań i innych działań
określonych w ustawie o ochronie zwierząt, odłowionych na terenie gminy
Kleszczewo przez podmioty wymienione w § 7, Gmina Kleszczewo zapewnia miejsce
w przytulisku mieszczące się w obiektach Zakładu Komunalnego w Kleszczewie
(Kleszczewo ul. Sportowa 3, Nagradowice 29).
§ 6.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie Gmina
Kleszczewo realizuje poprzez:
1) zakup i wykładanie karmy przez Zakład Komunalny w Kleszczewie
w miejscach bytowania kotów wolno żyjących;
2) monitorowanie przez Urząd Gminy Kleszczewo (po zgłoszeniu przez
mieszkańców) największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie gminy
Kleszczewo.
§ 7.
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizują:

1) Zakład Komunalny w Kleszczewie bądź przedsiębiorca prowadzący działalność

gospodarczą w tym zakresie na podstawie umowy zawartej z Gminą
Kleszczewo;
2) organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych
w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie za pomocą
przeznaczonego do odłowu sprzętu specjalistycznego, który nie będzie stwarzał
zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt, a także nie będzie zadawać
im cierpienia.
3. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do przytuliska.
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego
gospodarstwa rolnego.
§ 8.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych prowadzi:
1) Urząd Gminy Kleszczewo poprzez prowadzenie akcji zachęcających właścicieli
psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji;
2) przytulisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i
kastracji zwierząt przyjętych do schroniska lub przytuliska, z wyjątkiem
zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z
uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.
§ 9.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Kleszczewo prowadzi:
1) Urząd Gminy Kleszczewo poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji
zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczewie;
2) przytulisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania m. in.
umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronach internetowych;
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i
promocyjnych.
§ 10.
Usypianie ślepych miotów zwierząt prowadzi:
1) Gmina Kleszczewo poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt,
w szczególności psów i kotów;
2) przytulisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania
ślepych miotów.
§ 11.
Urząd Gminy Kleszczewo w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
wskaże gospodarstwo rolne, do którego będą przekazywane zwierzęta odebrane

właścicielom na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie
zwierząt, z terenu gminy Kleszczewo.
§ 12.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt prowadzi:
1) Urząd Gminy Kleszczewo poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi
dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom
bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Kleszczewo;
2) przytulisko poprzez zapewnienie obsługi weterynaryjnej w przytulisku.
§ 13.
1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta,

2.
3.

4.

5.

6.

osoby będące właścicielami lub opiekunami psów, zobowiązane są do rejestracji psów
w wieku powyżej trzeciego miesiąca życia.
Koszty znakowania zwierząt, w szczególności psów pokrywane są z budżetu Gminy
Kleszczewo.
Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od dnia
wejścia w posiadanie psa. Rejestracja i oznakowanie psa następuje po okazaniu
aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia psa
przeciwko wściekliźnie oraz dokumentu tożsamości (ze zdjęciem) potwierdzającego
fakt zameldowania osoby będącej właścicielem lub opiekunem psa na terenie Gminy
Kleszczewo. Znaczek identyfikacyjny wydawany jest w dniu rejestracji psa
nieodpłatnie.
Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów mają obowiązek jego
wyrejestrowania w Urzędzie Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od dnia padnięcia
psa lub pozbycia się psa.
Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów mają obowiązek jego
wyrejestrowania w Urzędzie Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od dnia
wymeldowania się z terenu Gminy Kleszczewo.
W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa dotychczasowy posiadacz i nowy
posiadacz są zobowiązane zawiadomić Urząd Gminy w Kleszczewie w terminie 14
dni o tej zmianie.

§ 14.
Urząd Gminy Kleszczewo w ramach Programu na stronie www.kleszczewo.pl
oraz w gazecie „Samorząd”, we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
prowadzi działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji
oraz oznakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 15.
Wysokość środków finansowych na realizacje zadań wynikających z Programu jest
określona w budżecie Urzędu Gminy Kleszczewo w uchwale Nr XXXVI/269/2013

Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na
2014r. (rozdział 90013).
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIX/293/2014
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 marca 2014 r.
Artykuł 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 856) nakłada na Rady Gmin obowiązek corocznego
przyjmowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2014r.", zgodnie
z wymogiem art. 11a ust. 7 cyt. ustawy został przekazany do zaopiniowania:
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Poznaniu: organizacjom społecznym,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze
gminy; zarządcom lub dzierżawcom kół łowieckich działających na terenie gminy
Kleszczewo. W celu realizacji obowiązku ustawowego zasadne jest podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2014 roku.

