
Załącznik
do Uchwały Nr 132/12/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PUSZCZYKOWA NA ROK 2012

§ 1. Celami Programu są:
1) zapewnienie  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  w  rozumieniu  art.  4  pkt  16  ustawy 

o ochronie zwierząt,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. 1. Wykonawcami Programu są:
1) Miasto Puszczykowo,
2) tymczasowe  Przytulisko  dla  bezdomnych  psów  na  podstawie  Porozumienia 

Międzygminnego z Gminą Komorniki z dnia 26.09.2011 r.,
3) Fundacja  dla  Zwierząt  Animalia  na  podstawie  Porozumienia  o  Współpracy  z dnia 

14.11.2011 r.,
4) schronisko lub osoby,  którym Burmistrz  powierzy to zadanie -  opiekę  nad bezdomnymi 

zwierzętami z terenu Miasta Puszczykowa.
2.  Funkcję  koordynatora  działań  podejmowanych  w  ramach  Programu pełni  Burmistrz  Miasta 
Puszczykowa.

§  3. Zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom  domowym  opieki  do  czasu  zrealizowania  budowy 
Schroniska  dla  Zwierząt  w  ramach Związku Międzygminnego,  którego  Miasto jest  członkiem, 
powierzono  tymczasowemu  Przytulisku  dla  bezdomnych  psów  na  podstawie  Porozumienia 
Międzygminnego  z  Gminą  Komorniki  oraz  Fundacją  dla  Zwierząt  Animalia  na  podstawie 
Porozumienia o Współpracy.

§ 4. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie po zasięgnięciu opinii  oraz we 
współpracy z Fundacją Animalia, w ramach Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – 
SCHRONISKO”, którego Miasto Puszczykowo jest członkiem, poprzez:
a) dokarmianie w wyznaczonych punktach,
b) sterylizację i kastrację.

2.  Opieka  nad  kotami  wolno  żyjącymi  realizowana  będzie  w  przypadku  zaistnienia  takiej 
konieczności.
3.  Decyzje o sposobie postępowania z bezdomnymi kotami podejmowane będą  we współpracy 
z Fundacją Animalia, odpowiednio do zaistniałej sytuacji i potrzeb w tym zakresie.

§ 5. Zwierzęta z terenu Puszczykowa będą  miały zapewnioną  opiekę  w Przytulisku w Łęczycy 
powstałym na podstawie porozumienia między Miastem Puszczykowem a Gminą Komorniki.

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Puszczykowa odbywać się będzie na zgłoszenie 
takiej potrzeby (umowa z weterynarzem) do Straży Miejskiej.
2.  Wyłapywaniem  będą  objęte  bezdomne  zwierzęta  pozostawione  bez  opieki,  w  stosunku  do 
których  nie  istnieje  możliwość  ustalenia  ich  właściciela  lub  innej  osoby,  pod  której  opieką 
dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu 
ludzi.
3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Miasto Puszczykowo podpisało 



stosowne  Porozumienie  Międzygminne  z  Gminą  Komorniki,  w  którym  określono  zasady 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu obu gmin, poprzez urządzenie i prowadzenie 
tymczasowego (do czasu wybudowania schroniska w Skałowie) przytuliska dla bezdomnych psów.

§ 6. Do czasu wybudowania Schroniska przez Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt- 
SCHRONISKO” sterylizacja albo kastracja zwierząt odbywać się będzie na zasadach określonych 
w  Porozumieniu  o  Współpracy  z  Fundacją  dla  Zwierząt  „Animalia”  oraz  na  koszt  Miasta 
Puszczykowa.

§  7. Poszukiwanie  właścicieli  dla  bezdomnych  zwierząt  realizowane  będzie  według  zasad 
opisanych w Porozumieniu o Współpracy z Fundacją dla Zwierząt „Animalia”.

§ 8. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii we właściwych 
sposób i w odpowiednich warunkach, zgodnie ze sztuką lekarską i przepisami prawa.

§ 9. Na terenie Puszczykowa nie jest prowadzona hodowla zwierząt gospodarskich.
W  przypadku  wystąpienia  bezdomności  zwierząt  gospodarskich,  utrzymywanych  przez 
mieszkańców, Miasto Puszczykowo podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia zwierzętom, 
czasowo zatrzymanym, właściwej opieki.

§  10. Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych 
z udziałem zwierząt, realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii.

§ 11. Plan znakowania zwierząt.
Bezpłatne znakowanie psów odbywać się będzie na podstawie umowy z weterynarzem w Gabinecie 
Weterynaryjnym lek. wet. Tadeusz Blumczyński, w Puszczykowie, ul. 3 Maja 2.
Umowa przewiduje w 2012 roku bezpłatną identyfikację 200 zwierząt.

§ 12.
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Miasto Puszczykowo.
2. Kwota przeznaczona na realizację programu będzie podawana corocznie w uchwale Rady 

Miasta Puszczykowa w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Na realizację Programu Miasto przeznacza 50 000 zł.

3. Pieniądze będą wydatkowane w sposób określony w: 
a) Porozumieniu Międzygminnym z Gminą Komorniki.
b)  Umowie  na  świadczenie  usług  weterynaryjnych  (nocny  dyżur,  wyłapywanie,
elektroniczna identyfikacja).


