
Id: 78289B36-7E1A-4D40-96A1-A79BDC277760. Podpisany Strona 1 
 

UCHWAŁA NR VI/37/2015 
RADY GMINY WĄGROWIEC 

z dnia 30 marca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt  na terenie Gminy Wągrowiec na 2015 rok. 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. 
poz. 1794), Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na 
terenie Gminy Wągrowiec na rok 2015, stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Łukaszczyk 
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Uzasadnienie  

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Gminie Wągrowiec na 2015 rok.  

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz.U. z 2013, poz. 856 ze 
zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do 31 marca każdego roku określić w drodze uchwały program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie.  

W związku z powyższym opracowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w Gminie Wągrowiec na 2015 rok. Zgodnie z art. 11a ust 2 ustawy o ochronie zwierząt, 
niniejszy program obejmuje następujące działania:  

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  

opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,  

odławianie bezdomnych zwierząt,  

obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,  

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

usypianie ślepych miotów,  

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia  miejsca dla zwierząt gospodarskich/ bydła trzody 
chlewnej, owiec koni,  

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  

W programie określono środki finansowe na  realizację programu. Działania przewidziane w niniejszym 
programie są zgodne z ogólnymi zasadami humanitarnego traktowania zwierząt.  

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt,  program został przekazany do zaopiniowania:  

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wągrowcu;  

Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kłecku;  

Kołom Łowieckim, których obwody znajdując się na terenie Gminy Wągrowiec: Nr „7 „ Drop” Poznań, Nr 
26 „ Zając” Wapno, Nr 11 „DARZBÓR” Poznań, Nr 28 „Szarak” Wągrowiec, Nr 32 Jeleń Wągrowiec, 
Nr 58 „Odyniec” Mieścisko, Nr 58 „Olszyna” Rogoźno, Nr 19 „Łoś” Poznań, Nr 33 „Cyranka” Wągrowiec, Nr 
27 „DARZ BÓR” Gołańcz, Nr 7 „Przylesie” Poznań  

Spośród w/w podmiotów tylko Powiatowy Lekarz Weterynarii wniósł uwagi dotyczące gospodarstwa 
rolnego wyznaczonego przez Gminę Wągrowiec jako miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz 
wskazania miejsca usypiania ślepych miotów. Przed podjęciem niniejszej uchwały dostosowano w/w 
gospodarstwo do wymogów określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz określono dokładnie 
w programie kto będzie zajmował się usypianiem ślepych miotów.  
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W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

  
 

Wójt 
 
 

Przemysław Majchrzak 

 

 


