
 

 

UCHWAŁA NR L/863/2022 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2022” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) i art. 11 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 572), Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2022” stanowiący załącznik będący integralną częścią niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

   
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

(-) mgr Krystyna Semba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Poz. 2830



Załącznik do uchwały Nr L/863/2022 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 29 marca 2022 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  NA TERENIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE W 2022 ROKU 

§ 1. Celem zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnowo Podgórne jest: 

1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla 

zwierząt, 

2. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, 

3. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

4. edukacja mieszkańców w zakresie zachęcanie do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Tarnowo Podgórne. 

2. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” ul. Łopatyńskiego 

1, 64-600 Oborniki. 

3. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały (art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 572). 

4. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze 

jego towarzysza  (art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tekst jednolity Dz. U. 

z 2022 r. poz. 572). 

5. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności  (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim). 

6. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 roku. 

§ 3. Wykonawcami Programu są: 

1) Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska ul. 

Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne tel. 61 89 59 226. 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki tel. 61 29 60 017,  

665 054 582  email: biuro@schroniskoazorek.pl  

3) Straż Gminna  Tarnowo Podgórne ul. Słoneczna 4, 62-080 Tarnowo Podgórne tel. 61 81 47 986. 

4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności i ochrona zwierząt. 

5) Policja – tel. 997 i Straż Pożarna – tel. 998, które należy powiadomić w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub 

życia ludzi, albo zdrowia lub życia zwierząt. 

6) Gospodarstwo Rolne Danuty Kosickiej Lusówko ul. Otowska 31, 62-080 Tarnowo Podgórne tel. 697 263 

144. 

7) Gabinet Weterynaryjny VITAL–VET lek. wet. Artur Maślak, ul. Św. Floriana 4, 62-045 Pniewy tel. 

605 164 830 – w zakresie wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt. 

§ 4. 1. Wykonanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy realizowane jest poprzez:  
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1) wyłapywanie z terenu Gminy zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności chorych, rannych lub 

stanowiących zagrożenie dla mieszkańców albo zagrażających innym zwierzętom, 

2) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsc w Schronisku oraz objęcie ich opieką weterynaryjną, 

3) prowadzenie w Schronisku obligatoryjnej sterylizacji oraz kastracji chirurgicznej oraz czipowanie zwierząt 

tam umieszczonych, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w Schronisku, 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

6) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

w celu poszukiwania właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 

2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych. 

1) Wyłapywanie odbywa się na podstawie interwencji skierowanych do Straży Gminnej, Urzędu Gminy 

Tarnowo Podgórne, Policji, poprzez przedstawicieli Schroniska lub przez strażników gminnych. 

2) Wyłapywanie odbywa się w sposób ciągły w zależności od kierowanych zgłoszeń o bezdomnych 

zwierzętach. 

3) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt wykonywane jest wyłącznie przez przedstawicieli Schroniska lub 

strażników gminnych w sposób humanitarny, przy użyciu specjalistycznego sprzętu w sposób, który 

nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt a także, który nie będzie powodował 

ich zbędnego cierpienia. 

4) Wyłapywane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska bądź gospodarstwa rolnego. 

5) Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt. 

3. Ograniczenie liczby zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych wśród mieszkańców poprzez zachęcanie do 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, 

2) propagowanie sterylizacji chirurgicznej zwierząt, 

3) przeznaczenie w roku 2022, kwoty min. 30 000,00 zł na sterylizacje, kastracje psów i kotów 

właścicielskich oraz kotów wolno żyjących i usypianie ślepych miotów. W ramach tej kwoty sterylizacja 

i kastracja psów oraz kotów, a także usypianie ślepych miotów jest finansowane przez Gminę Tarnowo 

Podgórne. Warunkiem wykonania sterylizacji suki lub kastracji psa jest zaczipowanie zwierzęcia o ile 

nie posiada dotychczas czipa. 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez Schronisko oraz poprzez informowanie 

o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty (strona internetowa Urzędu, 

prasa lokalna, media społecznościowe). 

5) kontynuacja programu bezpłatnego czipowania zwierząt 

6) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

w celu promowania przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Organizacjom tym mogą być zlecone 

określone zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. 

4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi oraz ograniczenie ich populacji realizowana jest  przez Wydział 

Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne i Straż Gminną poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące i zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im 

wody pitnej w miejscach ich stałego przebywania, 

2) zapewnienie, w miarę możliwości, miejsca schronienia w szczególności na okres zimowy, 

3) nawiązywanie współpracy z osobami opiekującymi się kotami wolno żyjącymi. 

§ 5. 1. Zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich realizowane jest poprzez:  

1) wyłonienie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich, 
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2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt gospodarskich umieszczonych tymczasowo 

w wybranym gospodarstwie rolnym. 

2. Zwierzę gospodarskie przed przekazaniem nowemu właścicielowi musi pozostać w gospodarstwie min. 

14 dni w celu odnalezienia dotychczasowego właściciela. 

3. Zwierzę przyjęte do gospodarstwa powinno być przetrzymywane w wyznaczonym miejscu trwale 

oznakowanym. 

4. Opiekę nad zwierzętami gospodarskimi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne sprawuje gospodarstwo 

rolne Danuty Kosickiej ul. Otowska 31, Lusówko 62-080 Tarnowo Podgórne. 

§ 6. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia 

usług całodobowo, z możliwością przyjazdu na miejsce zdarzenia w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia. 

2. Interwencja weterynarza odbywa się na podstawie zgłoszenia skierowanego do Straży Gminnej lub do 

Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne lub po 

zawiadomieniu przez Policję. 

3. Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2022 roku realizuje lek. 

wet. Artur Maślak, ul. Św. Floriana 4, 62-045 Pniewy tel. 605 164 830 

§ 7. Zapewnienie opieki weterynaryjnej nad rannymi i chorymi ptakami z terenu Gminy Tarnowo Podgórne 

realizowane poprzez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersyteckie Centrum Medycyny 

Weterynaryjnej przy ul. Szydłowskiej 43. Ranne lub chore ptaki mogą być dostarczane do Uniwersyteckiego 

Centrum Medycyny Weterynaryjnej przez Straż Gminną lub mieszkańców Gminy po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Wydziałem Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, w godzinach 

pracy UCMW. 

§ 8. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Tarnowo Podgórne. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na działania opisane w niniejszym programie w roku 2022 wynosi 

195 500 zł w tym:  

·30 000 zł z przeznaczeniem na sterylizację, kastrację i czipowanie kotów i psów właścicielskich i kotów 

wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów, 

·6 000 zł z przeznaczeniem na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, 

·18 000 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

·2 000 zł z przeznaczeniem na zakup karmy na okres zimowy dla dziko żyjących kotów,  

·w przypadku wykorzystania środków przeznaczonych na sterylizację i czipowanie zwierząt, powyższe 

kwoty mogą zostać zwiększone o dodatkowe środki, 

·9 500 zł z przeznaczeniem na opiekę nad rannymi i chorymi ptakami, 

·130 000 zł na dopłatę do działalności schroniska w Obornikach z przeznaczeniem na wyłapywanie 

i utrzymywanie bezdomnych psów. 
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