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Został przygotowany projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. w 2012 roku. Zgodnie z wymogami art. 11a 
ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 2011r o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 roky, Nr 230, poz. 1373) projekt ten podlega 
zaopiniowaniu między innymi przez organizacje społeczne, których' statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, działającym na obszarze naszej gminy. W związku z tym proszę o zapoznanie się z 
przedstawionym projektem i wniesienia ewentualnych uwag do niego. 

PROJEKT

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. 

§1.  Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

§2. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, Gmina Borek 
Wlkp. podpisze porozumienie międzygminne z Miastem Leszno  w sprawie zapewnienia miejsca 
dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Borek Wlkp. w schronisku     w miejscowości Henrykowo 
– Gmina Święciechowa.
Realizacja tego zadania we własnym zakresie wymagałaby znaczących nakładów finansowych. 
Natomiast prowadzenie schroniska we współpracy z wieloma partnerami pozwoli jednocześnie na 
obniżenie kosztów i zagwarantuje właściwą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym także z 
terenu gminy Borek Wlkp.
§3. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych lub w 
popegeerowskich zabudowaniach są elementem ekosystemu miejskiego i wiejskiego, a ich 
obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami 
bezdomnymi dlatego też nie należy ich wyłapywać i przewozić do schroniska, lecz zapewnić im 
warunki bytowania  w miejscach ich schronienia.
Gmina podpisze umowę z  Zakładem Usług  Komunalnych Sp. z o.o. w Karolewie na podjęcie 
działań polegających na przewiezieniu chorego lub rannego kota do lekarza weterynarii lub do 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. W okresie długotrwałego występowania silnych mrozów lub 
utrzymującej się przez dłuższy okres czasu pokrywy śnieżnej, Zakład Usług  Komunalnych Sp. z 
o.o. w Karolewie  zorganizuje dokarmianie wolno żyjących kotów w miejscach ich bytowania.
Obecnie takie miejsca nie występują. W przypadku  ich ustalenia zostaną podjęte odpowiednie 
działania.

§4. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Zakład  Usług  Komunalnych Sp. z o.o. w 
Karolewie . Złapane zwierzęta przekazane zostaną do schroniska , a zwierzęta ranne lub chore 
skierowane zostaną do lekarza weterynarii a następnie przewiezione zostaną do schroniska.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego wskazanego 
w paragrafie 8 tego programu.



Jeśli poszkodowane zostanie zwierzę leśne, zgłoszenie  przekazane będzie do przedstawiciela koła 
łowieckiego , na  terenie  którego się ono znajduje.
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§5. W celu ograniczenia populacji bezdomnych psów i kotów prowadzona będzie obligatoryjna 
sterylizacja lub kastracja zwierząt  w schronisku (z wyjątkiem zwierząt
 u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub 
wiek).

§6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizować będą: 
1) Schronisko dla zwierząt  poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym oraz 
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2) Urząd Miejski w Borku Wlkp. poprzez promocję adopcji zwierząt ze schronisk dla zwierząt 
oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt (m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy Borek 
Wlkp).

§7. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizować będą: 
1) Schronisko dla zwierząt  
2) Gmina Bork Wlkp. poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii. 

§8.  Na  gospodarstwo  rolne  w  celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt  gospodarskich  
 wskazuje się Gospodarstwo Rolne Karolew Sp. z o.o.

§9. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt Gmina Borek Wlkp. zawrze umowę z zakładem weterynarii –PHU „Mencel-vet” 
Usługi Sanitarno-Weterynaryjne Marek Mencel w Borku Wlkp.
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§10. Urząd Miejski w Borku Wlkp. w ramach Programu prowadzi we współpracy 
z przedszkolami i szkołami  działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej 
opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a 
także adopcji zwierząt bezdomnych.

§11.Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z  Programu zabezpieczone  
są  w  budżecie  Gminy  Borek  Wlkp.  na  2012r.  w  wysokości  87.000zł.Wydatkowanie  środków 
finansowych  na  realizację  działań  zawartych  w  Programie  odbywać  się  będzie  na  podstawie 
zawartych umów i porozumień oraz wystawionych faktur i rachunków. 


