
UCHWAŁA NR 362/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku.” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 572) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Przemęt w 2022 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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           Załącznik do Uchwały Nr 362/2022 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 28 marca 2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Przemęt w 2022 roku. 

Rozdział I. Cele programu i ogólne założenia 

§ 1. Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej Programem, ma na celu ograniczenie 

zjawiska bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt oraz zapewnienie właściwej opieki 

bezdomnym zwierzętom, a także wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach 

administracyjnych gminy Przemęt. 

§ 2.  Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638 z późn.zm.) w szczególności z zachowaniem 

zasad humanitaryzmu. 

Rozdział II. Opieka nad zwierzętami 

§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1) kierowanie bezdomnych zwierząt domowych do: 

a) Międzygminnego  Schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w Henrykowie, 

znajdującym się w Henrykowie 20, 64-115 Święciechowa, 

b) „Schroniska dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej, znajdującym się w Dłużynie 

Górnej 1F, 59-930 Pieńsk, prowadzonego przez Stowarzyszenie ,,Inicjatywa dla 

Zwierząt’’ z siedzibą w Zielonej Górze, PI. Słowiański 17/3 zwanym w dalszej części 

Stowarzyszeniem, 

2) przekazywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich, które zostały znalezione na 

terenie gminy Przemęt do gospodarstwa rolnego w Sączkowie nr 18, 64-234 Przemęt, 

3) zlecenie odłowu bezdomnych zwierząt, na podstawie umowy zawartej ze 

Stowarzyszeniem, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich na terenie gminy Przemęt, 

na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem (całodobowy tel. kontaktowy nr: 

533 307 454), realizowanej w tym zakresie przez Gabinet Weterynaryjny Inicjatywa dla 

Zwierząt, Dłużyna Górna 1F, 59-930 Pieńsk, 

5) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest 

ochrona zwierząt, 

6) współpracę z kołami łowieckimi działającymi na obszarze gminy Przemęt. 

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane jest we współpracy ze 

Stowarzyszeniem poprzez: 

1) podejmowanie inwentaryzacji w sprawach wolno żyjących kotów, w tym zapewnienie 

opieki lekarskiej oraz ich dokarmianie, 

2) finansowanie kosztów zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów, 

3) w przypadku istniejącej potrzeby - podjęcie leczenia wolno żyjących kotów  

i finansowanie go z budżetu gminnego, 
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4) współpracę z opiekunami wolno żyjących kotów, 

5) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmienie kotów). 

3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1) Stowarzyszenie  poprzez przeprowadzanie działań zmierzających do pozyskiwania 

nowych właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym 

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, m.in. poprzez uruchomienie  

,,Punktu Adopcyjnego’’ w Wolsztynie działającego w ramach prowadzenia przez 

Stowarzyszenie ,,Schroniska dla Zwierząt Małych’’ w Dłużynie Górnej,  

2) Gmina we współpracy z prowadzącymi schroniska  poprzez promocję adopcji zwierząt 

przyjętych z terenu Gminy do schronisk. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przemęt realizuje - w sposób doraźny  

w zależności od potrzeb - Stowarzyszenie na podstawie zawartej z Gminą Przemęt umowy. 

Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Urzędu Gminy Przemęt. Każdy zgłoszony do Urzędu Gminy Przemęt przypadek wałęsania się 

bezdomnego zwierzęcia, będzie podlegał weryfikacji środowiskowej. W pierwszej kolejności 

podjęte zostaną działania w celu ustalenia właściciela zwierzęcia. Jeżeli nie zostanie ustalony 

właściciel zapewnione zostanie odłowienie zwierzęcia.  

5. Bezpośrednio po odłowieniu, a przed przewiezieniem do „Punktu Adopcyjnego” lub 

,,Schroniska dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej bądź Międzygminnego  Schroniska  dla  

bezdomnych  zwierząt  w Henrykowie, zwierzę zostanie czasowo, przez okres 14 dni 

umieszczone w przystosowanym do tego miejscu na terenie gminy Przemęt - Przemęt, dz. o nr 

ewid. 128 i 129, których posiadaczem jest Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 

Przemęt ul. Powstańców Wlkp. 9,  ze względu na możliwość  zgłoszenia się jego właściciela.   

6. Bezdomne odłowione zwierzęta, które zostały przekazane do ,,Punktu Adopcyjnego’’ lub 

,,Schroniska dla Zwierząt Małych’’ w Dłużynie Górnej bądź Międzygminnego  Schroniska  dla  

bezdomnych  zwierząt  w Henrykowie pozostają pod jego opieką. 

7. Od momentu przekazania bezdomnego zwierzęcia do schroniska, przyjmuje ono obowiązki 

związane ze sterylizacją lub kastracją zwierząt, poszukiwaniem dla nich właścicieli oraz 

usypianiem ślepych miotów. 

8. W przypadku odłowionych bezdomnych zwierząt rannych, opiekę lekarską nad zwierzętami 

przyjmuje Stowarzyszenie, a usługi te finansowane są z budżetu gminnego. 

Rozdział III. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 4. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów 

realizowane jest poprzez:  

1) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych 

do schroniska, 

2) kierowanie do gabinetu weterynaryjnego w celu dokonania zabiegu sterylizacji lub 

kastracji kotów wolno żyjących za pośrednictwem ich opiekunów i finansowanie 

kosztów wykonanych zabiegów sterylizacji lub kastracji, 

3) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 

sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez 

właścicieli, 
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4) usypianie ślepych miotów  - realizowane przez schroniska poprzez dokonywanie przez 

lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów, 

5) wprowadzenie planu znakowania psów, posiadających właścicieli lub opiekunów  

w systemie trwałego znakowania, polegającego na podskórnym wprowadzeniu 

elektronicznego nośnika numeru kodu identyfikacyjnego przez lekarza weterynarii. 

  

2. Znakowanie psów posiadających właścicieli przeprowadzane będzie według następujących 

zasad:  

1)  zabiegi znakowania finansowane są przez Gminę Przemęt w wysokości 100% kosztów 

zabiegu, 

2)  bezpłatne znakowanie psów przysługuje przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów: 

a) mieszkańcom gminy Przemęt,  

b) po okazaniu książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko 

wściekliźnie, 

3)  zabiegi wykonywane będą do wyczerpania limitu środków przewidzianych na ten cel 

w ramach Programu, 

4)  finansowanie przez gminę zabiegów przysługuje do dwóch zwierząt na jednego 

wnioskodawcę rocznie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość 

przeprowadzenia większej ilości zabiegów na jednego wnioskodawcę rocznie  

w związku z trudną sytuacją materialną, życiową lub innymi względami 

wnioskodawcy. Z możliwości wykonania zabiegów finansowanych przez Gminę 

wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej 

hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych, 

5)  ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należy 

do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne 

czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie, 

6)  znakowanie będzie wykonywane przez Stowarzyszenie. 

 

Rozdział IV. Edukacja mieszkańców 

§ 5. Gmina Przemęt - we współpracy ze Stowarzyszeniem - podejmuje działalność 

informacyjną wśród mieszkańców, a w szczególności w odniesieniu do osób utrzymujących 

zwierzęta domowe i gospodarskie, w zakresie obowiązków nałożonych  przepisami ustawy o 

ochronie zwierząt wskazującej sposób sprawowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania adopcji sterylizacji i kastracji oraz 

elektronicznego znakowania. 

 

Rozdział V. Finansowanie programu 

§ 6. 1. Na realizacje zadań, wskazanych w Programie, przeznacza się środki budżetowe  

w wysokości 60 000  zł,  z czego: 

1) na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom - 43 500 zł, 

2) na opiekę weterynaryjną i sterylizację oraz kastrację bezdomnych zwierząt - 9 000 zł, 

3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami - 2 500 zł, 

4) na znakowanie psów - 4 000 zł, 

5) na pozostałe działania przewidziane w Programie – 1 000 zł. 

 

2. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Przemęt na rok 2022. 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr 362/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2022 
roku. 

Zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ustawa w ww. artykule określa 
wszystkie elementy, które program powinien obejmować. Projekt programu przedkłada się do zaopiniowania 
właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich oraz 
organizacjom społecznym, których celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy. 
Program stanowiący załącznik do niniejszej uchwały obejmuje wszystkie wymogi określone w ustawie oraz 
został zaopiniowany pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie oraz wszystkie koła 
łowieckie działające na terenie Gminy Przemęt. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione. 
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