
UCHWAŁA NR L/639/2023 
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 

z dnia 29 marca 2023 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2023 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 2023 r., poz. 40) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 572) 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Wolsztyn w 2023 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wolsztynie 

 
 

Jarosław Adamczak 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 69F608AF-BEED-44B3-8E24-AA4340D044BC. Uchwalony Strona 1



str. 1 

 

 

 

 

  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Wolsztyn w  2023 roku. 

 

 

Rozdział I.  

Cele programu i ogólne założenia 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Wolsztyn w 2023 roku, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie 

zjawiska bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn oraz zapewnienie właściwej opieki 

bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim, a także wolno żyjącym kotom, 

przebywającym w granicach administracyjnych gminy Wolsztyn. 

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

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572), w szczególności z zachowaniem zasad 

humanitaryzmu. 

 

Rozdział II.  

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki 

§ 3. 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu gminy Wolsztyn miejsca  

w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez kierowanie ich do „Schroniska  

dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej” położonego w Dłużynie Górnej 1F, 59-930 Pieńsk,  

a bezdomnym zwierzętom gospodarskim, które zostały znalezione na terenie gminy 

Wolsztyn do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 9 uchwały. 

2. Szczegółowe zasady odławiania i umieszczania zwierząt w schronisku określa  

§ 5 Programu. 
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Rozdział III. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 4. 

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie prowadzi Gmina 

Wolsztyn, w imieniu której, na podstawie zawartej umowy, działa Stowarzyszenie „Inicjatywa 

dla Zwierząt”, w zakresie: 

1) ustalenia miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących (karmicielami)  

oraz innymi organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt. Lista społecznych opiekunów (karmicieli) kotów wolno żyjących, 

udostępniona przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt”, znajduje  

się w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  

w Wolsztynie; 

3) dokarmiania kotów wolno żyjących z terenu gminy Wolsztyn. Karma pochodzi  

ze zbiórek organizowanych przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” lub jest 

zakupiona przez Urząd Miejski w Wolsztynie; 

4) zgłaszania zapotrzebowania na zakup karmy dla kotów wolno żyjących do Wydziału 

Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz  

jej wydawania społecznym opiekunom (karmicielom) w okresie jesienno- zimowym. 

2. Gmina Wolsztyn finansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących  

a w przypadku istniejącej potrzeby – ich leczenie.  

3. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wykonywane będą w Przychodni 

weterynaryjnej CAPRAVET Anna Kozyra-Pilarczyk, z siedzibą w Niałku Wielkim 94N,  

64-200 Wolsztyn, na podstawie zawartej przez Gminę umowy na świadczenie usług 

weterynaryjnych.  

4. Koty, o których mowa w ust. 3 będą doprowadzane do lecznicy przez: społecznych 

opiekunów, pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt”  

oraz innych organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,  

po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które zostanie wystawione przez Urząd 

Miejski w Wolsztynie.  

5. Po wykonanym zabiegu oraz niezbędnym okresie rekonwalescencji  koty będą wypuszczane 

w miejscu ich wcześniejszego wyłapania. 
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Rozdział IV 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. 

1. Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się na podstawie otrzymanych zgłoszeń. 

2. Zgłoszenie o bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Wolsztyn przyjmuje Straż Miejska  

w Wolsztynie pod numerem telefonu: 602 754 271 lub 68 347 45 60, a pocztą elektroniczną 

na adres: um@wolsztyn.pl. 

3. Odławianie zwierząt bezdomnych będzie prowadzone przez  Straż Miejską w Wolsztynie  

w godzinach urzędowania (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00). 

4. Interwencję w zakresie odławiania zwierząt, poza godzinami pracy Straży Miejskiej  

w Wolsztynie wskazanymi w ust. 3, podejmować będzie Stowarzyszenie „Inicjatywa  

dla Zwierząt”, wyłącznie w sytuacji: 

1) stwarzania przez zwierzę zagrożenia dla zdrowia lub życia innych ludzi lub zwierząt. 

2) zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia - w szczególności gdy zwierzę jest chore, 

ranne, wycieńczone, przebywa w pobliżu drogi, torów kolejowych lub swoim 

zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie samego, 

5. Przystąpienie do interwencji, o której mowa w ust. 4 nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu 

stosownego zgłoszenia przekazanego drogą telefoniczną na numer tel. 533-307-454  

lub 784-907-792. 

6. Po odłowieniu zwierząt bezdomnych, Stowarzyszenie „Inicjatywa dla zwierząt (na podstawie 

zawartej umowy), w pierwszej kolejności podejmie działania, mające na celu ustalenie 

właściciela/ opiekuna a w przypadku braku takiego ustalenia przystąpi do poszukiwania 

nowych właścicieli dla odłowionych zwierząt. 

7. Po wyczerpaniu możliwości, o których mowa w ust. 6 nastąpi przekazanie zwierzęcia  

do „Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej” położonego w Dłużynie Górnej 1F, 

59-930 Pieńsk. 

8. W przypadku odłowionych zwierząt chorych lub rannych zostanie im niezwłocznie udzielona 

pomoc weterynaryjna w Przychodni weterynaryjnej CAPRAVET Anna Kozyra-Pilarczyk,  

z siedzibą w Niałku Wielkim 94N, 64-200 Wolsztyn. 
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Rozdział V 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 6. 

1. Odłowione z terenu gminy Wolsztyn bezdomne zwierzęta domowe, w szczególności psy  

i koty, będą poddawane obligatoryjnym zabiegom sterylizacji albo kastracji, z wyjątkiem tych,  

u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia 

i/lub wiek. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji dokonywane będzie przez lekarza weterynarii  

w „Schronisku dla Małych Zwierząt” w Dłużynie Górnej - w przypadku zwierząt tam 

przebywających lub przez lekarza weterynarii Annę Kozyra-Pilarczyk prowadzącą 

działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia weterynaryjna CAPRAVET Anna Kozyra-

Pilarczyk, z siedzibą w Niałku Wielkim 94N, 64-200 Wolsztyn - w przypadku zwierząt 

przebywających na terenie gminy Wolsztyn. 

3. Zabiegom sterylizacji albo kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od momentu 

wyłapania, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

 

 

Rozdział VI 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 § 7. 

Gmina Wolsztyn we współpracy ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa dla Zwierząt”, „Schroniskiem 

dla Małych Zwierząt” w Dłużynie Górnej oraz organizacjami społecznymi, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt, będzie prowadziła poszukiwania nowych właścicieli dla 

bezdomnych psów i wolno żyjących kotów poprzez: 

1. Prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących możliwości adopcji bezdomnych psów  

i wolno żyjących kotów, w szczególności poprzez strony internetowe, tablice ogłoszeń  

na terenie miasta i wsi gminy Wolsztyn oraz ogólnodostępne portale społecznościowe. 

2. Podjęcie działań edukacyjnych w celu podnoszenia świadomości mieszkańców  

w zakresie: 

1) obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,  

2) odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 

3) humanitarnego traktowania zwierząt, 

4) propagowania sterylizacji i kastracji, 

5) adopcji zwierząt bezdomnych. 
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3. Prowadzenie akcji zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami  m. in. 

poprzez pokrywanie kosztów przygotowania do adopcji, w szczególności zabiegów kastracji 

albo sterylizacji, szczepień ochronnych, odpchlenia, odrobaczania, znakowania 

adoptowanego zwierzęcia. 

 

Rozdział VII 

Usypianie ślepych miotów 

§ 8. 

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, którym nie ma możliwości zapewnienia 

nowych właścicieli dokonywane będzie przez „Schronisko dla Małych Zwierząt” w Dłużynie 

Górnej- w przypadku zwierząt tam przebywających lub przez lekarza weterynarii Annę 

Kozyra-Pilarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia 

weterynaryjna CAPRAVET Anna Kozyra-Pilarczyk, z siedzibą w Niałku Wielkim 94N, 64-200 

Wolsztyn, z którą Gmina Wolsztyn posiada zawartą umowę na świadczenie usług w tym 

zakresie- w przypadku zwierząt przebywających na terenie gminy.  

2. Gmina Wolsztyn pokrywa całkowity koszt zabiegu, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

Rozdział VIII 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

§ 9. 

Gmina Wolsztyn zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które zostały 

znalezione na terenie gminy Wolsztyn, w gospodarstwie rolnym w miejscowości Tłoki nr 93, 

64-200 Wolsztyn. 

 

Rozdział IX 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt 

§ 10. 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt z terenu gminy Wolsztyn realizowane będzie przez lekarza weterynarii 

Annę Kozyra-Pilarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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weterynaryjna CAPRAVET Anna Kozyra-Pilarczyk, z siedzibą w Niałku Wielkim 94N, 64-200 

Wolsztyn, z którą gmina ma zawartą umowę. 

9. Informacje o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Wolsztyn można 

zgłaszać do Straży Miejskiej w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn lub pod numerami 

telefonu: 602 754 271 lub 68 347 45 60 w godzinach urzędowania (w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00). Poza godzinami pracy Straży Miejskiej, 

informacje o tych zdarzeniach, zgłaszać można do Przychodni weterynaryjnej CAPRAVET 

Anna Kozyra-Pilarczyk pod nr telefonu: 602 777 699, 600 956 979, 533 307 454, 

602 211 801. 

 

 

Rozdział X 

Finansowanie działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt 

§ 11. 

1. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone  

są w budżecie Gminy Wolsztyn na rok 2023. 

2. Na realizację zadań, wskazanych w Programie, przeznacza się środki budżetowe  

w wysokości 200.000 zł, z czego na: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku – 40 000 zł; 

b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami – 31 000 zł; 

c) odławianie bezdomnych zwierząt – 3 000 zł; 

d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt – 10 000 zł; 

e) podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

– 60 000zł; 

f) usypianie ślepych miotów – 1 000 zł; 

g) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym w celu zapewniania miejsc dla zwierząt 

gospodarskich - nieodpłatnie 

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt - 5 000 zł; 

i) pozostałe usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt – 50 000 zł.” 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Rada Miejska wypełniając obowiązek 
wynikający z art. 11 ust. 1 winna określić, w drodze uchwały, corocznie  
do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W związku z powyższym został przygotowany „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w  2023 roku”, który obejmuje swoim 
zakresem realizację takich zadań jak: 

  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
  opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
  odławianie bezdomnych zwierząt, 
  obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach, 
  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
  usypianie ślepych miotów, 
  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 
Program, o którym mowa zawiera również wskazanie wysokości środków finansowych, które Gmina 

zamierza przeznaczyć na jego realizację w roku 2023 ( w zakresie zgodnym z art. 11a ust. 2 ww. ustawy, jak 
również  z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 października 2022 r., 
sygn. Akt IV SA/Po 579/22). Zostały one określone na podstawie ubiegłorocznych wydatków w tym 
zakresie i skorygowane w odniesieniu do wzrostu cen usług,  
w tym weterynaryjnych. 

   Projekt programu – zgodnie z wymogami ustawy - został przekazany do zaopiniowania 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wolsztynie, Stowarzyszeniu „Inicjatywa dla Zwierząt”  
z siedzibą w Zielonej Górze oraz kołom łowieckim działającym na terenie gminy Wolsztyn, tj.: Koło 
Łowieckie nr 31 „Kaczor”, Koło Łowieckie nr 93 „Diana”, Koło Łowieckie nr 3 „Szarak”, Koło Łowieckie 
nr 24 „Wydra”, Koło Łowieckie nr 28 „Drop”, Koło Łowieckie „Żuraw”. W ustawowym terminie, do 
przedstawionego „Programu…” nie wniesiono żadnych uwag. Dodatkowo w związku  
z zarejestrowaniem w dniu 2 marca 2023 r. Fundacji „Pieskowo” z siedzibą w Wolsztynie, również tej 
organizacji przedstawiono „Program…”, który został przez nią pozytywnie zaopiniowany. 

Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenie 
populacji porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom a także edukację w zakresie 
humanitarnego traktowania zwierząt.  

 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie 
 
  

Jarosław Adamczak 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 69F608AF-BEED-44B3-8E24-AA4340D044BC. Uchwalony Strona 1


