Załącznik do uchwały Nr XXIV/459/VIII/2020
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 marca 2020 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
W POZNANIU NA ROK 2020
PREAMBUŁA
Rada Miasta Poznania we współpracy z osobami i organizacjami zajmującymi się
ochroną zwierząt uchwala niniejszy dokument, który jest kluczowy dla
przeciwdziałania zjawisku bezdomności zwierząt, m.in. przez rozwijanie programów
sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz psów i kotów właścicielskich, ich
znakowanie oraz edukację mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności
zwierząt.
§1
Wprowadzenie
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Poznaniu, zwany w dalszej części Programem, został przygotowany
zgodnie 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 2020 w ramach Programu wraz
ze wskazaniem realizujących je jednostek i środków przeznaczonych na ich
finansowanie.
3. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów – ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest największa – oraz zwierząt gospodarskich,
a także zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym.
4. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi
przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie zwierząt;
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli;
3) ucieczki zwierząt;
4) łatwość pozyskiwania zwierząt;

5) panujące mody na dane rasy zwierząt;
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania
bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji
oraz znakowania zwierząt.
Sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych oraz domowych (zabieg
mający na celu pozbawienie zwierząt możliwości rozmnażania) stanowi
najskuteczniejszą metodę unikania ich niekontrolowanej rozrodczości, dlatego
Program wprowadza bezpłatną sterylizację i kastrację psów i kotów
właścicielskich oraz kotów wolno żyjących.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów jest jedną z głównych
metod zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiającą szybką identyfikację
właścicieli. Polega na wszczepieniu pod skórę psa lub kota elektronicznego
mikroczipa, a następnie wprowadzeniu danych o zaczipowanym zwierzęciu
do Miejskiego Rejestru Psów i Kotów, prowadzonego w ramach
Międzynarodowej Bazy Danych Safe Animal.
Koty wolno żyjące to koty urodzone lub żyjące na wolności, w stanie dzikim,
w otoczeniu człowieka, które są elementem ekosystemu miejskiego, a ich
obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są
zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu Ustawy o ochronie zwierząt i dlatego
nie należy ich wyłapywać ani wywozić. W ramach zabiegów sterylizacji
i kastracji zwierzęta te są znakowane poprzez poziome, niewielkie odcięcie
górnej krawędzi małżowiny usznej. Po zabiegach i/lub wyleczeniu zwierzęta te
wypuszczane są na wolność w miejscu dotychczasowego bytowania;
5. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122);
2) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt przy
ul. Bukowskiej 266 w Poznaniu;
3) organizacjach społecznych – należy przez to rozumieć organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, których celem statutowym jest
ochrona zwierząt i edukacja w zakresie humanitarnego traktowania;
4) Społecznym Opiekunie Kotów Wolno Żyjących – należy przez to rozumieć
osobę, która dobrowolnie i nieodpłatnie sprawuje opiekę nad kotami wolno
żyjącymi na terenie miasta Poznania, została wpisana do Rejestru
Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących oraz posiada Legitymację
Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.

§2
Cele Programu
Do celów Programu należy:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu Ustawy;
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 właścicielskich, adopcji
zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi, rejestracji psów
i kotów w Miejskim Rejestrze Psów i Kotów w ramach akcji znakowania zwierząt
na terenie miasta Poznania.
§3
Zadania w ramach Programu
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 sterylizacja lub kastracja
oraz dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) plan sterylizacji lub kastracji psów i kotów w mieście Poznaniu, przy pełnym
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką
zwierzęta pozostają;
6) plan znakowania psów i kotów właścicielskich oraz kotów przebywających pod
opieką organizacji społecznych;
7) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
8) interwencyjna pomoc weterynaryjna dla zwierząt właścicielskich;
9) usypianie ślepych miotów;
10) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
11) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt;
12) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

§4
Wykonawcy Programu
Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1) Miasto Poznań poprzez Urząd Miasta Poznania oraz miejskie jednostki
organizacyjne;
2) organizacje społeczne oraz Społeczni Opiekunowie Kotów Wolno Żyjących,
przez współpracę z organami wymienionymi w pkt 1, w zakresie zadań
wymienionych w § 3 pkt 2, 7, 12;
3) jednostki wymienione w pkt 1 i 2 współpracują z Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii w Poznaniu oraz Wielkopolską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną.
§5
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym
miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Schronisko 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.
3. Upoważniony przedstawiciel Miasta Poznania co najmniej raz na pół roku
przeprowadza kontrole w Schronisku w zakresie zapewnienia zwierzętom
właściwych warunków utrzymania.
§6
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu miasta Poznaniu realizowana jest
przez współpracę Miasta Poznania z organizacjami społecznymi na podstawie
zawartych umów oraz ze Społecznymi Opiekunami Kotów Wolno Żyjących.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) zapewnienie dokarmiania;
2) pakiet medyczny obejmujący: sterylizację lub kastrację oraz jednorazowe
odrobaczenie i odpchlenie zwierzęcia;
3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w Schronisku;
4) zakup domków całorocznych dla wolno żyjących kotów.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania prowadzi Rejestr
Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na podstawie Regulaminu
rejestracji Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie miasta
Poznania, stanowiący załącznik nr 1 do Programu. Rejestr zawiera następujące
dane: imię i nazwisko Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, jego dane
kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail), numer legitymacji, zadeklarowaną
liczbę zwierząt objętych opieką oraz określenie terenu przebywania kotów.
Rejestr ten będzie udostępniany jednostce budżetowej Usługi Komunalne, która
realizuje program dokarmiania kotów wolno żyjących.

§7

Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły,

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a dla których nie istnieje
możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby sprawującej dotąd opiekę
nad zwierzęciem.

2. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1, na terenie miasta Poznania podlegają
stałemu odławianiu. Zgłoszenia w tej sprawie należy przekazywać Straży
Miejskiej Miasta Poznania lub Schronisku.
3. Straż Miejska Miasta Poznania, po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego
zasadności, podejmuje decyzję o samodzielnym odłowieniu zwierzęcia
i przewiezieniu go do Schroniska lub gospodarstwa rolnego, o którym mowa
w § 12 ust. 1. W uzasadnionych przypadkach Straż Miejska Miasta Poznania
informuje Schronisko lub gospodarstwo rolne wskazane w § 12 ust. 1
o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Odławianie zwierząt, o których mowa w ust. 1, prowadzi się za pomocą
specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia
i zdrowia wyłapywanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa
rolnego wskazanego w § 12 ust. 1.
7. Po odłowieniu zwierzęta
czynnościom i zabiegom:

podlegają

w

szczególności

następującym

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.

§8
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku
1. Miasto Poznań 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.
4. W przypadku przeciwwskazań medycznych do wykonania obowiązkowego
zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia, ze względu na jego zły stan zdrowia
lub zbyt młody wiek, dopuszcza się możliwość adopcji takiego zwierzęcia
ze Schroniska pod warunkiem zobowiązania się osoby adoptującej w umowie
adopcyjnej do zgłoszenia się na bezpłatny zabieg w przychodni Schroniska
lub wykonania go w określonym przez Schronisko terminie na koszt własny
w dowolnej placówce weterynaryjnej i dostarczenia do Schroniska
zaświadczenia o przeprowadzonym zabiegu.

§9
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane
przez Schronisko poprzez prowadzenie galerii tych zwierząt na stronie
internetowej
Schroniska,
przekazywanie
zwierząt
przebywających
w Schronisku do adopcji, organizację imprez promujących adopcję zwierząt
oraz współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie znajdowania nowych
opiekunów. Działania na rzecz odpowiedzialnej adopcji realizowane są również
przez Miasto Poznań podczas cyklicznych akcji w ramach programu „Kejter też
Poznaniak”.

2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmuje
próbę ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie danych
identyfikujących właściciela w bazie i nawiązanie z nim kontaktu w celu
odebrania zagubionego zwierzęcia. Schronisko umieszcza też zdjęcie
zwierzęcia wraz z informacją o miejscu i dacie jego znalezienia na swojej
stronie internetowej w zakładce „Przybyłe do schroniska”.
3. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po
odbyciu 14-dniowej kwarantanny i przeprowadzeniu zabiegów lekarskoweterynaryjnych, zgodnie z Regulaminem Schroniska.
4. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia po podpisaniu
umowy adopcyjnej.
5. Schronisko umożliwia oddawanie zwierząt domowych przez dotychczasowych
właścicieli lub opiekunów innym osobom poprzez nieodpłatne umieszczenie
stosownej informacji wraz ze zdjęciem zwierzęcia na stronie internetowej
Schroniska.
6. W przypadku zwierząt gospodarskich poszukiwanie właściciela bezdomnego
zwierzęcia odbywa się poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz ze zdjęciem
na stronie internetowej Miasta Poznania – przez okres 10 dni roboczych od daty
umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, o którym mowa
w § 12 ust. 1.

§ 10
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla domowych zwierząt właścicielskich
1. W celu zapobiegania bezdomności domowych zwierząt właścicielskich Miasto
Poznań może udzielać interwencyjnej pomocy weterynaryjnej domowym
zwierzętom właścicielskim, zwanej dalej interwencyjną pomocą weterynaryjną.
2. Interwencyjnej pomocy weterynaryjnej udziela się zwierzętom w przypadku,
gdy ich stan zdrowia może być przesłanką do odebrania zwierząt w trybie
administracyjnym i umieszczenia w schronisku, a właściciel/opiekun zwierzęcia
nie może takiej pomocy zorganizować samodzielnie z przyczyn obiektywnych,
a nie w ramach uchylania się od swoich obowiązków.
3. O udzielenie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej wnioskować mogą: policja,
Straż Miejska, organizacje społeczne, Schronisko. Wnioski należy składać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania rozpatruje wnioski
o interwencyjną pomoc weterynaryjną oraz może ją uruchomić z własnej
inicjatywy. Udzielenie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej poprzedzone jest
analizą sytuacji faktycznej.
5. Interwencyjna pomoc weterynaryjna obejmuje doraźne zabiegi weterynaryjne
ratujące zdrowie i życie zwierzęcia.
6. Miasto Poznań pokrywa 100% kosztów brutto interwencyjnej pomocy
weterynaryjnej.
7. Interwencyjna pomoc weterynaryjna jest udzielana według kolejności wpływu
wniosków, do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych w
Programie na ten cel.
8. Interwencyjną pomoc weterynaryjną realizuje zakład weterynaryjny wskazany
przez Miasto Poznań.
§ 11
Usypianie ślepych miotów
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.
5. Ślepy miot zostanie poddany uśpieniu na koszt Miasta Poznania tylko
w przypadku pisemnego zobowiązania się właściciela lub opiekuna zwierzęcia,
od którego miot ten pochodzi, do poddania zwierzęcia w terminie jednego
tygodnia zabiegowi sterylizacji lub kastracji oraz elektronicznemu oznakowaniu
i dostarczeniu do Schroniska zaświadczenia o wykonaniu takich zabiegów.
6. Właściciel lub opiekun zwierzęcia może wykonać nieodpłatnie sterylizację
lub kastrację oraz znakowanie psa lub kota, od którego pochodzi ślepy miot,
we wskazanych gabinetach weterynaryjnych w ramach puli środków
przeznaczonych w Programie na zabiegi dla zwierząt właścicielskich

§ 12
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich
we wskazanym gospodarstwie rolnym
1. Gospodarstwo rolne w Poznaniu przy ul. Niżańskiej 1J przyjmuje bezdomne
zwierzęta gospodarskie z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami
miasta Poznania i zapewnia im opiekę.

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie, wskazanym w ust. 1,
określa umowa zawarta przez Miasto Poznań.

§ 13
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
1. Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt domowych na terenie wyznaczonym
administracyjnymi granicami miasta Poznania w godzinach dyżuru lekarza
weterynarii.
2. Poza godzinami dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku zapewnia się opiekę
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w klinice
weterynaryjnej przy ul. Księcia Mieszka I 18 w Poznaniu.
3. Straż Miejska Miasta Poznania lub Schronisko odpowiedzialne są za
przewiezienie zwierzęcia domowego z miejsca zdarzenia drogowego
do Schroniska lub kliniki weterynaryjnej wskazanej w ust. 2. Miasto Poznań
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.

§ 14
Plan elektronicznego znakowania zwierząt na terenie miasta Poznania
1. Plan znakowania zwierząt obejmuje:

1) nieodpłatne znakowanie psów i kotów należących do mieszkańców miasta
Poznania oraz psów i kotów domowych przebywających pod opieką
organizacji społecznych;
2) znakowanie psów i kotów przebywających w Schronisku;
3) prowadzenie bazy danych o nazwie Miejski Rejestr Psów i Kotów.
2. Miasto Poznań prowadzi nieodpłatne znakowanie psów i kotów przez
wszczepienie pod skórę zwierzęcia elektronicznego mikroczipa.
3. Zabieg wszczepiania mikroczipów psom i kotom wykonują:
1) Schronisko;
2) wyznaczeni przez Miasto Poznań lekarze weterynarii uprawnieni do
wszczepiania pod skórę elektronicznych mikroczipów – lista klinik
opublikowana jest na stronie Schroniska.
4. Znakowanie wiąże się z obowiązkiem rejestracji psa lub kota w Miejskim
Rejestrze Psów i Kotów. Procedura następuje po złożeniu stosownego
pisemnego oświadczenia o fakcie zamieszkiwania właściciela zwierzęcia
na terenie miasta Poznania. Oświadczenie to zawiera dane pozwalające na
identyfikację właściciela zwierzęcia.
5. Znakowanie psa i jego rejestrację należy wykonać w terminie 14 dni od dnia
wejścia w posiadanie psa lub w okresie 6 miesięcy od jego urodzenia.
6.

Znakowanie zwierzęcia stanowi warunek konieczny do skorzystania
z dofinansowania przez Miasto Poznań 100% kosztów brutto kastracji lub
sterylizacji psa lub kota w wyznaczonych zakładach weterynaryjnych, o którym
mowa
w § 16.

7. W przypadku wniosku dotyczącego psa wymagane jest dodatkowo okazanie
aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia
przeciwko wściekliźnie. W przypadku gdy zabieg czipowania jest
przeprowadzany niezależnie od zabiegu kastracji/sterylizacji, właściciel podaje
informację, czy zwierzę jest wykastrowane lub wysterylizowane.
8. W przypadku utraty oznakowanego psa lub kota, jego zbycia lub zmiany miejsca
zamieszkania właściciela na miejsce położone poza granicami
administracyjnymi miasta Poznań, dotychczasowy właściciel jest zobowiązany
do wyrejestrowania zwierzęcia w jednostce budżetowej Usługi Komunalne,
ul. Słowackiego 43A w Poznaniu lub w Schronisku. Nowy właściciel
oznakowanego psa lub kota jest zobowiązany do zarejestrowania go w
podmiocie wymienionym w ust. 3.

9. Psa lub kota należy wyrejestrować w terminie 14 dni, licząc od daty powstania
tego obowiązku.

§ 15
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjnoinformacyjnym przy współpracy z organizacjami społecznymi 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 właścicielskich
oraz znakowania zwierząt domowych jako najskuteczniejszych metod
ograniczania bezdomności zwierząt;
4) propagowanie adopcji zwierząt domowych;
5) informowanie o regulacjach prawnych dotyczących handlu zwierzętami
domowymi oraz o kryteriach, jakimi należy się kierować, wybierając zwierzę
z hodowli;
6) propagowanie wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt;
7) informowanie o funkcjonowaniu Miejskiego Rejestru Psów i Kotów;
8) realizacja programu miejskiego „Kejter też Poznaniak”, w tym organizacja
Kejtrówek, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 6;
9) cykliczne spotkania konsultacyjne przedstawicieli Miasta Poznania, organizacji
społecznych oraz strony społecznej, dotyczące realizacji i ewaluacji Programu.

§ 16
Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt na terenie miasta Poznania,
przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób,
pod których opieką zwierzęta pozostają
1. Psy i koty będące pod opieką właścicieli lub opiekunów zamieszkujących
na terenie miasta Poznania od co najmniej miesiąca mogą zostać poddane
zabiegowi sterylizacji lub kastracji, którego koszty brutto w 100% pokrywa
Miasto Poznań.

2. Usługi Komunalne zawierają umowy z ośrodkami weterynaryjnymi
na sterylizację i kastrację psów lub kotów właścicielskich i umieszczają listę
gabinetów na własnej stronie internetowej.
3. Zabiegi odbywają się wg kolejności zgłoszeń, przy czym jeden właściciel może
skorzystać rocznie z dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji dwóch
zwierząt. Zabiegi prowadzone są do wyczerpania puli środków finansowych
przeznaczonych w Programie na ten cel.
4. Właściciel jest zobowiązany do wypełnienia przed wykonaniem usługi wniosku
o wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota z dofinansowaniem
wynoszącym 100% kosztów brutto.
5. Ośrodki weterynaryjne są zobowiązane do potwierdzenia przed dokonaniem
zabiegu elektronicznego oznakowania psa lub kota. Dodatkowo w przypadku
psów wymaga się okazania aktualnego dowodu szczepienia przeciwko
wściekliźnie.
6. Wypłaty dofinansowania dokonują Usług Komunalne, zgodnie z umowami
zawartymi z ośrodkami weterynaryjnymi.

§ 17
Finansowanie Programu
1. Na realizację Programu na rok 2020 planuje się kwotę 3 680 314,00 zł
przeznaczoną na:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. pakiety medyczne obejmujące:
sterylizację lub kastrację, odrobaczenie i odpchlenie zwierząt – 300 000,00
zł – oraz dokarmianie – 25 000,00 zł;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych – umowę z zakładem weterynaryjnym – 20 000,00 zł;
3) dofinansowanie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt
właścicielskich – umowa z zakładem weterynaryjnym – 20 000 zł;
4) elektroniczne znakowanie psów i kotów należących do mieszkańców miasta
Poznania oraz psów i kotów domowych przebywających pod opieką
organizacji społecznych – 120 000,00 zł, przy czym:
a) 60 000,00 zł na znakowanie psów,
b) 60 000,00 zł na znakowanie kotów.
Ze środków, które nie zostaną wykorzystane do końca trzeciego kwartału
2020 r., utworzona zostanie jedna pula, która będzie wykorzystana na
znakowanie psów i kotów właścicielskich oraz przebywających pod opieką
organizacji społecznych;

5) sterylizację lub kastrację psów i kotów należących do mieszkańców miasta
Poznania, przy pełnym poszanowaniu praw ich właścicieli lub innych osób,
pod których opieką zwierzęta pozostają – 200 000,00 zł, przy czym:
a) 50 000,00 zł na zabiegi dla psów,
b) 150 000,00 zł na zabiegi dla kotów.
Ze środków, które nie zostaną wykorzystane do końca trzeciego kwartału
2020 r., utworzona zostanie jedna pula, która będzie wykorzystana na
sterylizacje psów i kotów właścicielskich;
6) organizację plenerowej imprezy edukacyjno-informacyjnej pn. „Kejtrówka
2020” w ramach programu miejskiego „Kejter też Poznaniak” oraz działania
o charakterze edukacyjno-informacyjnym w ramach tej imprezy –
105 000,00 zł;
7) zakup domków całorocznych dla wolno żyjących kotów – 15 000,00 zł;
8) promocję założeń Programu i edukację w zakresie: kastracji i sterylizacji
zwierząt właścicielskich jako najskuteczniejszej metody zapobiegania
bezdomności zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania – 30 000,00 zł;
9) pozostałe zadania realizowane w ramach Programu przez Schronisko
dla zwierząt – 2 842 514,00 zł;
10) realizację Programu na rok 2020 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 – 2 800,00 zł.

Załącznik
REGULAMIN REJESTRACJI SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW KOTÓW WOLNO
ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA POZNANIA
1. Społecznym Opiekunem Kotów Wolno Żyjących, zwanym dalej Społecznym
Opiekunem, może zostać każda pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad kotami
wolno żyjącymi na terenie miasta Poznania.
2. W celu zarejestrowania się jako Społeczny Opiekun na terenie miasta Poznania
należy wypełnić w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania
deklarację Społecznego Opiekuna.
3. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami opiera się wyłącznie na pracy
społecznej i jest nieodpłatne.
4. Społeczny Opiekun zobowiązany jest do:
1) karmienia i pojenia zwierząt pozostających pod jego opieką;
2) poddawania zwierząt leczeniu oraz obligatoryjnej sterylizacji/kastracji
w wyznaczonych punktach weterynaryjnych, zgłaszania takiej potrzeby
do Usług Komunalnych lub organizacji społecznych;
3) łapania lub pomocy w łapaniu kotów do zabiegów i wypuszczaniu ich
po zabiegach w miejscach bytowania;
4) współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania
oraz organizacjami społecznymi w zakresie monitorowania aktualnej liczby
kotów w stadzie;
5) sprzątania po zwierzętach;
6) dbałości o kocie domki (drobne prace konserwacyjne lub zgłaszanie ich
uszkodzenia do Usług Komunalnych lub organizacjom społecznym).
5. Informacje podane w deklaracji mogą być weryfikowane podczas wizji lokalnych
miejsc bytowania i dokarmiania kotów.
6. Zarejestrowany opiekun
uprawniającą do:

otrzymuje

Legitymację

Społecznego

Opiekuna

1) pobierania za pośrednictwem organizacji społecznych domków zakupionych
z puli środków przeznaczonych dla kotów wolno żyjących (liczba dostępnych
domków zależy od puli środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w budżecie Miasta Poznania);
2) pobierania za pośrednictwem organizacji społecznych karmy zakupionej z puli
środków przeznaczonych dla kotów wolno żyjących (ilość otrzymanej karmy
zależy od zadeklarowanej liczby zwierząt objętych opieką oraz środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Poznania);
3) nieodpłatnego korzystania w wyznaczonych gabinetach weterynaryjnych
sterylizację
lub
kastrację
z pakietów medycznych
obejmujących:

oraz jednorazowe odpchlenie i odrobaczenie kotów pozostających pod jego
opieką.
7. Domki będą wydawane opiekunom po przedłożeniu zgody zarządcy terenu na ich
postawienie.
8. Społeczny Opiekun zobowiązany jest powiadamiać pisemnie Wydział Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Poznania o zmianie liczebności kotów objętych jego
opieką oraz o każdej zmianie innych danych wskazanych w deklaracji Społecznego
Opiekuna na terenie miasta Poznania.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji, wskazującej na składanie nieprawdziwych
informacji, Społeczny Opiekun zostaje wykreślony z Rejestru Społecznych
Opiekunów Kotów Wolno Żyjących, a jego legitymacja ulega anulowaniu.
10. W przypadku stwierdzenia braku kontroli nad mnożeniem się populacji kotów
poprzez zaniechanie wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów
oraz celowe zaniechanie usypiania ślepych miotów Społeczny Opiekun zostaje
pozbawiony możliwości uzyskania karmy.
11. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od stwierdzenia zaniechania, o którym mowa w ust. 10,
i pozbawienia możliwości uzyskania karmy Społeczny Opiekun nie podejmie
efektywnych działań w kierunku ograniczenia liczebności populacji, zostanie
wykreślony z Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie
miasta Poznania i w konsekwencji utraci wsparcie ze strony Miasta Poznania.
12. Wykreślenie z Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących może
nastąpić również w przypadku utrudniania działań związanych z ograniczeniem
liczebności populacji kotów wolno żyjących innym Społecznym Opiekunom
lub organizacjom społecznym.
13. Weryfikacja działań Społecznego Opiekuna w zakresie sprawowania opieki nad
kotami wolno żyjącymi może nastąpić na podstawie:
a) aktualizacji danych dotyczących liczebności populacji,
b) informacji przekazywanych przez organizacje społeczne,
c) innych informacji pozyskanych przez pracowników Urzędu Miasta Poznania.

Załącznik do Regulaminu rejestracji Społecznych Opiekunów Kotów Wolno
Żyjących na terenie miasta Poznania

Deklaracja Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących

Imię i nazwisko……………………………………………………………..
Tel. kontaktowy* ……………………………………………………………
E-mail*……………………………………………………………………….
* Wymagane jest podanie przynajmniej jednego sposobu kontaktu.

1. Ja, niżej podpisany/podpisana, deklaruję gotowość świadczenia – jako opiekun
społeczny – pomocy, w postaci opieki nad kotami wolno żyjącymi w Poznaniu,
i wnoszę o wpisanie mnie do rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno
Żyjących.
2. Oświadczam, że będę opiekować się kotami wolno żyjącymi na terenie
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...,
na którym obecnie bytuje ……………………….. kotów (w tym: ...........................
kotek i ……………………… kocurów).
3. W ramach opieki będę:
a) codziennie wykładać kotom pokarm oraz dostarczać czystą wodę do picia;
b) codziennie sprzątać pozostały pokarm i odchody kotów oraz utrzymywać
w czystości miejsce bytowania zwierząt;
c) w przypadku kotów niewykastrowanych/niewysterylizowanych przeprowadzać
zabiegi w wyznaczonych klinikach weterynaryjnych lub zgłaszać potrzebę
przeprowadzenia takich zabiegów do Usług Komunalnych lub organizacji,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, i współpracować przy
wyłapywaniu zwierząt do wykonania zabiegu;
d) w przypadku kotów chorych zgłaszać potrzebę leczenia organizacjom, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, i czynnie uczestniczyć
w działaniach mających na celu wyleczenie kotów;
e) pomagać w wypuszczeniu kotów w miejscu bytowania po zabiegach
lub leczeniu;
f) informować organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt w przypadku potrzeby zapewnienia schronień dla kotów;

g) dokonywać drobnych napraw domków dla kotów lub zgłaszać ich uszkodzenia
do Usług Komunalnych lub organizacji, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.
3. Oświadczam, że zgłoszę każdorazową zmianę liczby kotów wolno żyjących
w stadzie, które podlega mojej opiece.
4. W przypadku mojej choroby lub innej przyczyny niemożności sprawowania opieki
nad kotami na terenie…………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zgłoszę tę informację do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania
lub organizacji społecznej bez nieuzasadnionej zwłoki, tak aby koty były objęte opieką
w sposób ciągły bądź, jeśli niemożność dotyczy krótkiego czasu, zapewnię opiekę
innej osoby.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem rejestracji Społecznych
Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie miasta Poznania.

Data i podpis ………………………………

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą
przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o ochronie zwierząt i uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020, którym
jest prowadzenie Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
4) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
c) nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, po wniesieniu
sprzeciwu,
5) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania się jako Społeczny
Opiekun Kotów Wolno Żyjących.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora
oraz jednostka miejska, Usługi Komunalne, realizująca zadania określone w Programie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020.

LEGITYMACJA SPOŁECZNEGO OPIEKUNA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
NA TERENIE MIASTA POZNANIA
Legitymacja nr: ………………………………………………………
Imię i nazwisko:
………………………………………….
Data wydania:
………………………………………….
Organ wydający:

Prezydent Miasta Poznania

Podpis posiadacza Legitymacji:
………………………………………………………………………………….

