
 

UCHWAŁA V/ 43 /2019 

Rady Gminy Krzemieniewo 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

 
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzemieniewo 

 
 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) Rada Gminy Krzemieniewo 

uchwala, co następuje:  

 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzemieniewo w brzmieniu określonym  w 

załączniku do uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały nr V/43 /2019 

Rady Gminy Krzemieniewo  

z dnia 25 lutego 2019 r.  

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Krzemieniewo 

 

 

 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krzemieniewo, 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krzemieniewo,  

3) międzygminnym schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć Międzygminne 

schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie prowadzone przez Gminę Miasto 

Leszno, 

4) gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne, które na podstawie 

porozumienia zawartego pomiędzy tym gospodarstwem a Gminą, przyjmie bezdomne 

zwierzęta gospodarskie z terenu gminy Krzemieniewo, 

tj. Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o.  

    Garzyn,  ul. Leszczyńska 34 

    kod. 64-120 Krzemieniewo 

5)  lecznicy weterynaryjnej – należy przez to rozumieć gabinet weterynaryjny, z którym 

Gmina  zawarła umowę o zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń drogowych na terenie Gminy z udziałem zwierząt,  

tj. Gabinet weterynaryjny 

    Lek. Wet. Krzysztof Mizgalski 

    Drobnin 17A/2 

    kod. 64-120 Krzemieniewo. 

 

§ 2. 1.  Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Krzemieniewo realizują: 

1)  międzygminne schronisko dla zwierząt, 

2)  gospodarstwo rolne w zakresie zwierząt gospodarskich. 

 2. Międzygminne schronisko dla zwierząt zapewnia miejsca i realizuje zadania, o których 

mowa w ust. 1 i ust. 3 dotyczące bezdomnych zwierząt z obszaru Gminy na podstawie 

porozumienia międzygminnego z dnia 31 października 2011 r. 

3. Międzygminne schronisko dla zwierząt: 

1)    zapewnia opiekę, w tym lekarsko-weterynaryjną, 

2) obligatoryjnie przeprowadza zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

Schroniska, 

3) poszukuje właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych 

zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

Działania te polegają na prowadzeniu cyklicznych akcji „Drzwi otwartych” w schronisku, 

prowadzenia strony internetowej informującej o przebywających w schronisku zwierzętach, 

możliwościach  

i zasadach ich adopcji. Ogłoszenia w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja) o akcjach 

promujących adopcję bezdomnych zwierząt, 

 



§ 3. 1. Gmina prowadzi odławianie bezdomnych zwierząt w sposób stały, przez 

pracownika posiadającego odpowiedni sprzęt ochrony. 

2. Złapane zwierzęta przewożone są do międzygminnego schroniska dla zwierząt,                              

a w przypadku zwierząt rannych złapanych poza godzinami pracy schroniska, do lecznicy 

weterynaryjnej. 

 

§ 4. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) lecznica weterynaryjna, która w ramach stałego dyżuru przyjmie chorego lub rannego 

kota, 

2) pracownik gminy, który po otrzymaniu zgłoszenia na numer tel. 65/536-92-20 podejmie 

działania polegające na przewiezieniu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej.  

2. W okresie długotrwałego występowania silnych mrozów lub utrzymującej się pokrywy 

śnieżnej Urząd Gminy zorganizuje dokarmianie kotów w miejscach ich bytowania. 

 

§ 5.  Usypanie ślepych miotów psów i kotów bezdomnych, przeprowadza lecznica 

weterynaryjna wskazana w §1 pkt 5, na zlecenie Gminy Krzemieniewo.  

 

§ 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                 

z udziałem zwierząt realizują: 

1) lecznica weterynaryjna, która przyjmie ranne zwierzę, a w razie konieczności podejmie 

interwencję na miejscu zdarzenia, 

2) pracownik Urzędu Gminy, który po otrzymaniu zgłoszenia na numer 65/536-92-20 

podejmie działania polegające na przewiezieniu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej.  

 

§ 7. 1. Łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadania            

w danym roku budżetowym określa uchwała budżetowa  w wysokości 63.700 zł. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przeznaczone na utrzymanie 

międzygminnego schroniska dla zwierząt, zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, opiekę i dokarmianie kotów, 

transport odłowionych zwierząt, usługi weterynaryjne, kampanię informacyjną. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

 DO UCHWAŁY NR V/ 43 /2019 

Rady Gminy Krzemieniewo 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Krzemieniewo 

 

 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt gmina określa 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt              

na terenie Gminy Krzemieniewo, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje  

on swoim zakresem realizację takich zadań jak:  

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) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

W Programie wskazano wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację. 

Zgodnie z przepisami ustawy projekt przedmiotowej uchwały przedstawiono                    

do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lesznie oraz dzierżawcom/ 

zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Krzemieniewo.  

 

 

 

 
 


