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Uchwała Nr …./…../2019 
Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia ………………… 
 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2019” 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art.11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840). 

 
Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje: 
 
§ 1. Uchwala  się  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na 2019 rok” w brzmieniu jak w załączniku 
do niniejszej uchwały. 
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.  

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

 
 
 
 
 
Sporządził: Kornel Klefas 

 
 



 

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr …../…./2019 

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia …………….. 
 
 

Przyjęcie programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt i zatwierdzenie go uchwałą rady jest ustawowym obowiązkiem 
wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt. 
 Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna 
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Celem Programu są także działania edukacyjne 
m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji w celu ograniczenia niekontrolowanego 
rozmnażania, czipowania oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 
 Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i 
kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  
 Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala 
bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Rydzyna. 
 Rozwiązanie problemów tych zwierząt zostało oparte głównie na działalności 
międzygminnego schroniska w Henrykowie, którego Gmina Rydzyna jest udziałowcem oraz 
innych podmiotów z którymi Gmina Rydzyna zawarła stosowne umowy. 
 Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 11a ust.7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) został przesłany do zaopiniowania do 

Powiatowego Inspektora Weterynarii, Nadleśnictwa Karczma Borowa i Kół Łowieckich z 

obszaru Gminy Rydzyna, a także wszystkim zainteresowanym organizacjom społecznym 

działającym na terenie gminy Rydzyna, których celem statutowym jest ochrona zwierząt w 

formie komunikatu. 

 

  

 
 

 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2017r, poz.1840) 

Art. 11. 1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 

gmin. 

Art. 11a. 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze 

uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

 
 

  



Załącznik  
do Uchwały Nr …………….  
Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia ……….. roku 

 
 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Rydzyna na rok 2019” 
 

WPROWADZENIE 

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską Rydzyny uchwały w sprawie „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Rydzyna na 2019 rok””, zwanego dalej Programem jest art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów  

i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala 

bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Rydzyna.  

 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna w 2019 roku. 

3) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko prowadzone przez Miasto Leszno w 

miejscowości Henrykowo, któremu   Gmina Rydzyna powierzyła wykonywanie zadań, 

określonych w międzygminnym porozumieniu. 

4) Lecznicy, należy przez to rozumieć lecznice, gabinety weterynaryjne oraz firmy usługowe 

z którymi Gmina Rydzyna zawarła stosowne umowy w tym Centrum Weterynaryjne 

Ossowscy – Wacław Ossowski, ul. Kanałowa 12, 64-100 Leszno 

5) Gospodarstwie, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne, posiadające warunki do 

przyjęcia bezdomnych zwierząt  gospodarskich, z którym Gmina Rydzyna zawarła 

stosowną umowę tj.: Gospodarstwo Rolne Magdaleny Klefas, Jabłonna 24, 

64-130 Rydzyna 

 

§ 2. Koordynatorem i Realizatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna. 

 
Rozdział 2 



CEL PROGRAMU 

 

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

 

Rozdział 3  

REALIZACJA ZADAŃ 

 

§ 4. Miejsca dla bezdomnych zwierzą z terenu Gminy Rydzyna zapewniają: 

1) Schronisko wymienione w §1 pkt 3 

2) Gospodarstwo wymienione w §1 pkt 5 

 

§ 5. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Burmistrz Miasta i 

Gminy Rydzyna poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 

żyjących;  

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale 

przedstawiciela Urzędu i lecznicy wymienionej w §1 pkt 4 lub schroniska 

wymienionego w §1 pkt 3 

 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rydzyna realizują:  

1) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna poprzez wyłapywanie 

a. wyłapane bezdomne zwierzęta zdrowe przekazuje się do schroniska 

wymienionego w §1 pkt 3 

b. wyłapane bezdomne zwierzęta uczestniczące w wypadku przekazuje się do 

lecznicy wymienionej w §1 pkt 4 

c. wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonuje schronisko wymienione w 

§1 pkt 3 na mocy porozumienia lub osoby i firmy posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i sprzęt, na podstawie zawartej umowy w tym zakresie. 

2) schronisko poprzez odławianie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych 

dostarczanych przez Policję, organizacje i mieszkańców gminy Rydzyna, po uprzednim 

uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Rydzyna 

 

§ 7. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:  

1) obligatoryjną sterylizację albo kastrację wykonaną przez schronisko, u przyjętych 

bezdomnych zwierząt, z wyjątkiem tych,  u których istnieją przeciwwskazania na takie 

zabiegi 

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

sterylizacji i kastracji poprzez jednostki podległe Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna 



§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna 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 Miasta i Gminy Rydzyna poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska 

m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej  

Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna oraz mediach społecznościowych Gminy Rydzyna 

 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna poprzez 

zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

 

§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

w 2019 r. wskazano gospodarstwo o którym mowa w  §1 pkt 5 

 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

 z udziałem zwierząt na terenie Gminy Rydzyna realizują lecznice wymienione w §1 pkt 4.  

 

§ 12. Znakowanie bezdomnych zwierząt realizuje schronisko, poprzez czipowanie przyjętych  

zwierząt z terenu Gminy Rydzyna 

 

 

Rozdział 4 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

 

§ 13. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne 

m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt 

bezdomnych poprzez: 

1) informacje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy 

Rydzyna  

2) informacje w mediach społecznościowych Gminy Rydzyna 

3) organizowanie spotkań i lekcji edukacyjnych w szkołach i przedszkolach w Gminie 

Rydzyna 

 

Rozdział 5 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone  

są w budżecie Gminy Rydzyna według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.  

 



§ 15. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez regulowanie zobowiązań wynikających z 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Leszno a Gminą Rydzyna z dnia 

31 października 2011, zawartych umów oraz zlecania świadczenia usług i dostaw, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  



 
Załącznik do  

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna 

 
Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna w 2019 

roku, z uwzględnieniem środków finansowych  
 

 
Lp. 

 
jednostka realizująca 

 

środki finansowe 
(zł) 

zadania 

1. Gmina Rydzyna 55000zł 

1) zapewnienie opieki i 
miejsca w schronisku 
bezdomnym zwierzętom z 
terenu Gminy Rydzyna; 

2) sprawowanie opieki nad 
kotami wolno żyjącymi, w 
tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych 
zwierząt  

4) obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt  

5) poszukiwanie nowych 
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;  

9) edukacja mieszkańców 
Gminy Rydzyna  
w zakresie opieki nad 
zwierzętami. 

 
 

 

 


