
UCHWAŁA NR XXII/212/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KOLE 

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Koła w 2020 roku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. 2019; 
poz. 506  ze zm.) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.122 
ze zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole, Kół Łowieckich w Kole, Rada 
Miejska w Kole uchwala, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Koła w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXII/212/2020 

Rady Miejskiej w Kole 

z dnia 25 marca 2020 r.  

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Koła w 2020 roku. 

 

 

WPROWADZENIE 

 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.  

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  

1997 r.  o ochronie zwierząt. 

 

Podstawę prawną podjęcia przez Radę Miejską w Kole uchwały „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w  

2020 r.” stanowi art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz.122 ze zm.). 

 

Zważywszy, na fakt że:  

 człowiek winien jest zwierzętom jako istotom zdolnym do odczuwania cierpienia poszanowanie 

ich praw, opiekę i ochronę,  

 zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do 

zadań własnych gminy,  

 problem bezdomności zwierząt w szczególności psów jest problemem narastającym,  

 działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy wymagają wsparcia oraz współpracy z 

organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt oraz Inspekcją Weterynarii, Rada Miejska uchwala niniejszy program jako 

wyraz polityki Gminy Miejskiej Koło wobec problemu bezdomnych zwierząt.  

 

Program ma zastosowanie do zwierząt domowych i udomowionych, w szczególności psów i 

kotów, a także kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w 

Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są : 

1. niekontrolowane rozmnażanie,  

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. 
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Główne metody zapobiegania bezdomności zwierząt to: 

a) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt. Dane o zaczipowanych zwierzętach 

wprowadzane są do Bazy Danych co pozwala na szybkie odnalezienie właścicieli zagubionych 

zwierząt, 

b) sterylizacja i kastracja (pozbawianie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz 

domowych. Jest  to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda 

unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.  

 

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu 

miejskiego, a ich obecność w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozprzestrzenianiu 

się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich 

wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego 

schronienia. Utrudnianie czy zamykanie dostępu do ich schronień w terenie zabudowanym , jakim są 

przede wszystkim piwnice jest niehumanitarne. 

 

Gmina Miejska Koło wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez 

zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów w okresie zimowym oraz sterylizacji i kastracji w ramach 

możliwości finansowych Gminy.  

 

 

 Rozdział 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Ilekroć mowa jest o :   

1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kole, przy pomocy którego Burmistrz 

Miasta Koła wykonuje Uchwały Rady Miasta i zadania określone przepisami prawa; 

2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejska w Kole; 

3. Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – należy przez to rozumieć  komórkę organizacyjną 

Urzędu Miejskiego w Kole; 

4. Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko prowadzone przez Ogólnopolskie 

Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS” z siedzibą w Bojano, ul. Rzemieślnicza 2, 

84-207 Bojano, z którym Gmina Miejska Koło ma podpisaną umowę na przyjmowanie do 

schroniska  psów odłowionych z terenu miasta Koła i opiekę nad nimi; 

5. Straży Miejskiej – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Kole; 

6. Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

7. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2020 r.; 

8. Punkt czasowego przetrzymywania zwierząt - należy przez to rozumieć miejsce, w którym 

przebywają  psy przed przekazaniem ich do schroniska. 
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WYKONAWCY PROGRAMU 

 

§ 2. 1.  Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Koła. 

2. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą: 

1) Burmistrz Miasta Koła poprzez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 

Kole; 

2) Straż Miejska w Kole; 

3) Ogólnopolskie Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS”; 

4) Przychodnia dla Zwierząt w Kole ul. Bogumiła 65, 62-600 Koło; 

5) Zakład Wielobranżowy „Szydłowski” ul. M.C Skłodowskiej 55, 62-600 Koło; 

6) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt oraz inne jednostki organizacyjne miasta Koła (np. szkoły, poprzez edukację 

dzieci w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich 

bezdomności) poprzez współpracę z organami wymienionymi w pkt 1-5, w zakresie zadań 

wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 4, 5, 10.  

3.  Realizacja wszystkich zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych 

zwierząt, które trafiają pod opiekę Schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

 

 

Rozdział 2 

 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom na terenie miasta Koła. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zachęcanie właścicieli zwierząt do znakowania (czipowania) psów oraz ograniczenia 

populacji poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów; 

2) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt bezdomnych odłowionych na terenie miasta 

Koła; 

3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

4) opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) odławianie bezdomnych zwierząt; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

niehumanitarnie traktowanych przez właściciela; 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt; 

10) edukacja mieszkańców Koła w zakresie opieki nad zwierzętami; 
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Rozdział 3 

 

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT  

 

§ 4. 1. Gmina Miejska Koło poprzez prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym 

znakowaniu (czipowaniu) zwierząt, w szczególności psów, zachęca właścicieli zwierząt do znakowania 

psów.  

2.  Rada Miejska w Kole podjęła uchwałę o zwolnieniu z opłaty od posiadania psa przez okres jednego 

roku właścicieli psów zamieszkujących na terenie miasta Koła, którzy w roku 2020 zaczipują swojego 

psa. 

 

Rozdział 4 

 

OGRANICZENIE POPULACJI  BEZDOMNYCH  ZWIERZĄT  

 

§ 5. 1. Gmina Miejska Koło pokrywa koszty sterylizacji i kastracji wszystkich bezdomnych psów 

odłowionych  na terenie miasta Koła.  

 2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację odłowionych zwierząt 

(psów, kotów), realizuje schronisko, o którym mowa w § 1 pkt 4 niniejszego programu, poprzez 

obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z 

wyjątkiem zwierząt, u których istnieje przeciwwskazanie do wykonania zabiegów, z uwagi na stan 

zdrowia i wiek. 

3. Zabieg sterylizacji albo kastracji może być przeprowadzony tylko przez lekarza weterynarii. 

4. Zabiegom, o których mowa w ust. 3 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w 

schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

5. Gmina Miejska Koło finansuje sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących w ramach możliwości 

finansowych. 

 

  

Rozdział 5 

 

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA  

W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

 

§ 6. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Koła miejsca w schronisku 

oraz opiekę nad nimi Gmina Miejska Koło realizuje poprzez umowę zawartą z Ogólnopolskim 

Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS” z siedzibą  w Bojano  przy ul. Rzemieślniczej 2, 

84-207 Bojano. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku określa Regulamin schroniska.  
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Rozdział 6 

 

OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI 

 

§ 7. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, Gmina Miejska 

Koło realizuje poprzez: 

a) współpracę ze służbami weterynaryjnymi, 

b) współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt oraz  społecznymi opiekunami kotów. 

      2.  Opieka nad kotami wolno żyjącymi, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

a) zakup i wydawanie karmy opiekunom społecznym dokarmiającym koty wolno żyjące, 

b) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących w ramach możliwości finansowych Gminy, 

c) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom wolno żyjącym w przypadku potrzeby podjęcia 

pomocy lekarsko – weterynaryjnej. Leczenie i pokrycie kosztów tego leczenia odbywa się w 

ramach zawartej przez Gminę Miejską Koło umowy z Przychodnią dla Zwierząt  w Kole, ul. 

Bogumiła 65, 62-600 Koło. 

 

Rozdział 7 

 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 8.  1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zbłąkały 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 Gminy Miejskiej Koło podlegają odławianiu na podstawie zgłoszenia, 

które przyjmują podmioty wskazane w § 1 pkt 1, 2, 3. 

3.  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. 

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

5.  Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska. 

6.  Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 

11 ust. 2. 

7. Odławianie zwierząt z terenu miasta Koła wykonuje  Marek Szydłowski prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Zakład Wielobranżowy „Szydłowski” ul. M.C Skłodowskiej 55, 62-600 Koło, 

posiadający stosowne zezwolenie Burmistrza Miasta, odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną 

umowę z Gminą Miejską Koło 

8. Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone do Czasowego punktu przetrzymywania zwierząt celem 

odbycia kwarantanny i sprawdzenia czy nie posiadają właściciela, po czym zostają przekazane do 

Schroniska.  

9. W przypadku ustalenia właściciela odłowionego zwierzęcia, zostaje ono zwrócone właścicielowi. 
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Rozdział 8 

 

POSZUKIWANIE NOWYCH WŁAŚCICIELI  

DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

 § 9. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do znajdowania nowych właścicieli i 

oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 

należyte warunki bytowania, promocję adopcji bezdomnych zwierząt; 

2) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole – poprzez promocję 

adopcji bezdomnych zwierząt, prowadzenie działań zmierzających do znajdowania nowych 

właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej miasta  Koła, 

w lokalnej gazecie Przegląd Kolski oraz na Facebooku.  

2.  W przypadku adopcji psa bezdomnego, odłowionego na terenie miasta Koła na podstawie uchwały 

Rady Miejskiej w Kole Nr  XVIII/150/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. przysługuje zwolnienie z 

opłaty od posiadania psa przez okres dwóch lat.  

 

     

Rozdział 9 

 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

 

§ 10 1. Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących wykonywane jest przez 

lekarza weterynarii zatrudnionego w Schronisku lub przez lekarza weterynarii z Przychodnią dla Zwierząt 

w Kole. 

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów  finansowane są przez Gminę Miejską Koło w ramach zawartych 

umów. 

3. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce przekazywane są do utylizacji firmie uprawnionej do utylizacji zwłok. 

 

Rozdział 10 

 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

 

§ 11. 1. W przypadku zwierząt rannych przewożone są one do zakładu weterynaryjnego – Lecznicy dla 

Zwierząt w Kole, ul. Bogumiła 65, 62-600 Koło, z którą Gmina Miejska Koło ma zawartą umowę i 

poddane leczeniu. 

2. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do 

gospodarstwa rolnego przy ul. Miodowej 4/1, 62-600 Koło, z którym Gmina Miejska Koło ma zawartą 

stosowną umowę.   

3. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt zapewnia 

Przychodnia dla Zwierząt w Kole ul. Bogumiła 65, 62-600 Koło, z którą Gmina Miejska Koło ma zawartą 

umowę na usługi weterynaryjne oraz całodobową gotowość do świadczenia tych usług.  
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Rozdział 11 

 

EDUKACJA  MIESZKAŃCÓW 

  

§ 12. 1. Urząd Miejski w Kole w ramach Programu prowadzi we współpracy z podmiotami, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 6  działania edukacyjno - informacyjne m.in. w następującym zakresie: 

a) odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

b) propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.  

2.  Działania, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:  

a) dostarczanie mieszkańcom Koła ulotek informacyjnych, 

b) przekazywanie torebek na psie odchody z  nadrukiem zawierającym informacje istotne dla 

właścicieli czworonogów. 

c) zachęcenie nauczycieli Szkół z terenu miasta Koła, do włączenia w zakresy programowe w 

dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, 

sposobami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i 

kastrację, promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt. 

 

 

Rozdział 12 

 

FINANSOWANIE  PROGRAMU 

 

§ 13.  1. Realizacja Programu oraz jego zakres uzależnione są od wysokości środków finansowych 

Gminy. 

2.  Na realizację zadań wynikających z Programu w budżecie Miasta Koła na 2020 rok zabezpieczono 

środki finansowe w wysokości wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Programu.  

3.  Wydatkowanie środków, o których mowa wyżej będzie następować na podstawie zawartych umów.     
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Załącznik do  

                                             Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

          oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie  

miasta Koła w 2020r. 

 

Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie miasta Koła  w 2020 roku, z uwzględnieniem środków 

finansowych 

 

 

Lp. 

 

Jednostka 

realizująca 

 

Środki 

finansowe (zł) 

 

Zadania 

 Wydział 

Ochrony 

Środowiska i 

Rolnictwa 

   

38 000,- 
 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Miejskiej Koło 

 Czasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt 

 

 

 

12 000,- 

 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

 Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno 

żyjących 

 Usypianie ślepych miotów w ramach zawartej 

umowy z Przychodnią  dla zwierząt (bezpańskie psy, 

koty wolno żyjące,) 

 Elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych 

psów 

 Sterylizacja/kastracja zwierząt bezdomnych – psów i 

kotów 

 Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w 

tym ich dokarmianie,  

 Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim 

 Działania informacyjno-edukacyjne 

 

   

35 000,- 

 

 Utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt 

 Transport wyłapanych zwierząt do Schroniska  
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Uzasadnienie do

UCHWAŁY NR XXII/212/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie miasta Koła w 2020 roku

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.122

ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

Art. 11a w/w ustawy zobowiązuje Radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31

marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2020 roku, który stanowi załącznik do

niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację i kastrację bezdomnych 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) zachęcanie właścicieli psów do ich znakowania przez czipowanie

W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków
finansowych planowanych na ich realizację. Zostały one przedstawione w formie tabelarycznej, w
odniesieniu do poszczególnych jednostek realizujących Program (załącznik do Programu).
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