Załącznik do uchwały Nr LXIII/1169/VII/2018
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 marca 2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
W POZNANIU NA ROK 2018
Wprowadzenie
§1
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Poznaniu, zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie
zwierząt oraz stanowi element realizacyjny Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+
w ramach priorytetu „Zielone, mobilne miasto”.
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań
realizowanych w roku 2018 w ramach Programu, wraz ze wskazaniem realizujących
je jednostek.
3. W Programie określono dziesięć zadań, których wybór został podyktowany zapisami art.
11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840).
4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także
zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym.
Cele Programu
§2
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840).
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
4. Edukacja mieszkańców miasta Poznania w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji
albo kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami
domowymi, rejestracji psów w Miejskim Rejestrze Psów w ramach akcji znakowania
i rejestracji psów na terenie miasta Poznania.
Zadania w ramach Programu
§3
W ramach Programu Miasto Poznań realizuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie 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) plan znakowania zwierząt w gminie;
10) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Wykonawcy Programu
§4
Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1) Miasto Poznań, zwane w dalszej części Miastem, poprzez Urząd Miasta Poznania
oraz miejskie jednostki organizacyjne;
2) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, przez współpracę z organami wymienionymi w pkt 1, w zakresie zadań
wymienionych w § 3 pkt 2, 5, 10;
3) jednostki wymienione w pkt 1 i 2 współpracują w swym zakresie z Powiatowym
Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu oraz Wielkopolską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt
§5
1. Schronisko dla zwierząt w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 266, zwane w dalszej części
Schroniskiem, przyjmuje bezdomne zwierzęta domowe z terenu wyznaczonego
administracyjnymi granicami miasta Poznania i zapewnia im opiekę.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin
Schroniska dla zwierząt w Poznaniu.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§6
1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi
granicami miasta Poznania realizuje się przy współpracy Miasta z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt na podstawie
zawartych umów.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
2) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w Schronisku;
4) zakup domków całorocznych dla wolno żyjących kotów.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§7
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela
lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta
Poznania podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców miasta
o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Straż Miejska Miasta Poznania lub Schronisko.
3. Straż Miejska Miasta Poznania, po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności,
informuje Schronisko bądź gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 11 ust. 1,
o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Patrol Straży Miejskiej Miasta Poznania, posiadający odpowiednie wyposażenie oraz
przygotowanie, może podjąć decyzję o samodzielnym odłowieniu bezdomnego zwierzęcia
i przewiezieniu go do Schroniska.
5. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt,
a także nie będzie zadawał im cierpienia.
6. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt.
7. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.
8. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego
wskazanego w § 11 ust. 1.
9. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom
i zabiegom:
1) ocenie stanu zdrowia dokonanej przez lekarza weterynarii;
2) pomocy lekarsko-weterynaryjnej;
3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;
4) oznakowaniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnym
szczepieniom profilaktycznym.

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku
§8
1. Miasto realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie
z Regulaminem Schroniska dla zwierząt w Poznaniu.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od daty umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi
na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan
zdrowia lub wiek.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§9
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane
przez Schronisko poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku
do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie
internetowej Schroniska, organizację imprez promujących adopcję zwierząt
oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami
pozarządowymi, statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt.
2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmuje próbę
ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych,
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identyfikujących właściciela, oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania
zagubionego zwierzęcia.
Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu
14-dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych
zgodnie z Regulaminem Schroniska.
Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód
tożsamości, po podpisaniu umowy adopcyjnej.
Schronisko umożliwia oddawanie zwierząt domowych przez dotychczasowych właścicieli
lub opiekunów innym osobom poprzez nieodpłatne umieszczanie stosownej informacji
wraz ze zdjęciem zwierzęcia na stronie internetowej Schroniska.
W przypadku zwierząt gospodarskich poszukiwanie właściciela bezdomnego zwierzęcia
odbywa się poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz ze zdjeciem na stronie internetowej
Miasta – przez okres 7 dni od daty umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie rolnym,
o którym mowa w § 11 ust. 1.
Usypianie ślepych miotów
§ 10

1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku.
2. Do Schroniska mogą być dostarczone zwierzęta z administracyjnych terenów miasta
Poznania.
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony
w Schronisku.
4. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w Schronisku w celu przekazania
ich do utylizacji.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
§ 11
1. Gospodarstwo rolne w Poznaniu przy ul. Niżańskiej 1 przyjmuje i zapewnia opiekę
bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi
granicami miasta Poznania.
2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie wskazanym w ust. 1 określa zawarta
umowa-zlecenie.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 12
1. Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt domowych na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami
miasta Poznania w godzinach dyżuru lekarza weterynarii.
2. W pozostałych przypadkach zapewnia się opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt poprzez zawarcie umowy z Kliniką Weterynaryjną
Grzegorza Wąsiatycza przy ul. Księcia Mieszka I 18 w Poznaniu.
3. Schronisko odpowiedzialne jest za przewiezienie zwierzęcia domowego z miejsca
zdarzenia drogowego do Schroniska lub do Kliniki Weterynaryjnej Grzegorza Wąsiatycza
przy ul. Księcia Mieszka I 18 w Poznaniu.

4. Miasto ponosi koszty opieki weterynaryjnej także w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy,
a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
5. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia kosztów
jego leczenia.
Plan znakowania zwierząt w gminie
§ 13
1. Plan znakowania zwierząt na terenie miasta Poznania obejmuje:
1) nieodpłatne znakowanie psów należących do mieszkańców Poznania;
2) znakowanie psów i kotów przebywających w Schronisku;
3) prowadzenie bazy danych o nazwie Miejski Rejestr Psów.
2. Miasto Poznań prowadzi nieodpłatne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa
elektronicznego mikroprocesora. Znakowanie wiąże się z obowiązkiem rejestracji psa
w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych wykonujących usługi wszczepienia
mikroprocesora oraz w Schronisku.
3. Obowiązek oznakowania psa i jego rejestracji należy wykonać w terminie 14 dni
od dnia wejścia w posiadanie psa lub w okresie 6 miesięcy od jego urodzenia.
4. Rejestracja i oznakowanie psa następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia
potwierdzającego przeprowadzenie jego szczepienia przeciwko wściekliźnie
oraz po złożeniu oświadczenia potwierdzającego fakt zamieszkania osoby utrzymującej
psa na terenie miasta.
5. Zgłoszenia psów do rejestracji przyjmują:
1) Schronisko dla zwierząt przy ul. Bukowskiej 266 w Poznaniu;
2) wyznaczeni przez Miasto lekarze weterynarii uprawnieni do wszczepiania pod skórę
elektronicznych mikroczipów.
6. W przypadku utraty psa oznakowanego, jego zbycia lub zmiany miejsca zamieszkania
jego właściciela na miejsce położone poza granicami administracyjnymi miasta Poznania,
dotychczasowy właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania go w jednostce
budżetowej Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43A w Poznaniu, lub w Schronisku.
Nowy właściciel psa oznakowanego jest zobowiązany do zarejestrowania go w podmiocie
wymienionym w ust. 5.
7. Obowiązek wyrejestrowania psa należy wykonać w terminie 14 dni, licząc od daty
powstania tego obowiązku.
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
§ 14
W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjnoinformacyjnym, przy współpracy z organizacjami wymienionymi w § 4 pkt 2:
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami
oraz ich humanitarnego traktowania;
2) propagowanie sterylizacji oraz kastracji psów i kotów;
3) propagowanie adopcji zwierząt domowych;
4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie
w pierwszej kolejności adoptowania, a następnie zakupu zwierząt domowych,
a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł;
5) informowanie o obowiązku rejestracji psów w ramach Miejskiego Rejestru Psów;

6) realizacja programu miejskiego „Kejter też Poznaniak”, w tym współudział w organizacji
Kejtrówek.
Finansowanie Programu
§ 15
1. Na realizację Programu na rok 2018 planuje się kwotę 2 736 272 zł w zakresie dotyczącym
zwierząt domowych, przeznaczoną na:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację lub kastrację kotów – 100 000 zł
i dokarmianie – 11 500 zł;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych –
umowę z zakładem weterynaryjnym – 15 000 zł;
3) elektroniczne znakowanie zwierząt – 30 000 zł;
4) organizację plenerowej imprezy edukacyjno-informacyjnej pn. Kejtrówka 2018
w ramach programu miejskiego „Kejter też Poznaniak” oraz działania o charakterze
edukacyjno-informacyjnym – 80 000 zł;
5) zakup domków całorocznych dla wolno żyjących kotów – 12 000 zł;
6) programy edukacyjne w zakresie adopcji zwierząt domowych ze Schroniska oraz
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego
traktowania – 30 000 zł;
7) pozostałe zadania realizowane w ramach Programu przez Schronisko dla zwierząt –
2 455 172 zł.
2. Na realizację Programu na rok 2018 w zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich,
tj. za gotowość do zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
z terenu miasta Poznania, przez gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 11 ust. 1,
przewiduje się kwotę 2 600 zł. Koszty transportu zwierząt gospodarskich do
gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez
właściciela albo z dochodów uzyskanych z ich sprzedaży.

