
UCHWAŁA Nr LV/729/2018 
RADY MIASTA KALISZA 

 
z dnia 28 czerwca 2018 r.  

 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r. 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz  art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.), uchwala się, co następuje:  
 
 
§1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
       zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§2. Wykonanie Programu powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.  

 
 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania  w Dzienniku  
       Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   
 
 
              Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 
                      /…/ 
                        Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR LV/729/2018 

RADY MIASTA KALISZA 
 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r. 
 
 
 
 Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy wypełniając obowiązek               
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, określa w drodze             
uchwały corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi                      
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zakres niniejszego Programu jest zgodny                            
z powołaną na wstępie ustawą. Koszty Programu pokrywa Miasto Kalisz.  
 Uchwałą nr L/664/2018 z dnia 29 marca 2018 roku Rada Miasta Kalisza uchwaliła program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 
2018 rok. Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 9 kwietnia 2018 roku.  
Organ nadzoru dokonując oceny zgodności z prawem uchwały, stwierdził jej nieważność ze 
względu na istotne naruszenie prawa. W myśl art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program 
reguluje w szczególności kwestie związane z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w 
schronisku dla zwierząt. W ocenie organu nadzoru w pkt 4 załącznika przedmiotowej uchwały 
znajduje się zapis „Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”, lecz nie został podany adres 
schroniska, w którym miałoby nastąpić udzielanie wskazanych w Programie świadczeń. W 
przyjmowanej uchwale realizuje się zastrzeżenia organu nadzoru i wskazany zostaje adres 
schroniska. 
 Wypełniając obowiązki wynikające z art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt niezbędne jest także wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich. Dotychczas zadanie to wypełniało Gospodarstwo Rolne  
Adama Banasiewicza mieszczące się przy ul. Św. Michała 89 w Kaliszu. Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kaliszu przeprowadził kontrolę w/w gospodarstwa, w wyniku której negatywnie 
ocenił warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich. Zachodzą więc przesłanki powodujące 
konieczność wskazania nowego gospodarstwa rolnego. W tym celu wybrano Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Cicho-sza” należące do  Andrzeja Cichosza, zam. 63-500 Ostrzeszów, 
Niedźwiedź 77. 
  W świetle powyższego, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

        Prezydent 
   Miasta Kalisza 

/…/ 
Grzegorz Sapiński 

 
 
 
    
 



 
Załącznik do uchwały Nr LV/729/2018 

Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018r. 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 rok.  
 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 rok. 
 
 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy Sposób wydatkowania środków finansowych Wysokość środków 
finansowych (zł) 

1 2 3 4 5 

1. Opieka nad wolno żyjącymi 
kotami w tym: 
- sterylizacja 
- dokarmianie 
- leczenie 

Miasto Kalisz   
Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska 

Zgodnie z budżetem i planem finansowym na 
2018 rok. 

 
 
12.000,00 
  3.000,00 
  3.000,00 

2. Zapewnienie miejsca dla 
zwierząt gospodarskich 
- zapewnienie gotowości  
przyjęcia zwierzęcia 
- karma 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Cicho-sza” 
Andrzej Cichosz 
Niedźwiedź 77 
63-500 Ostrzeszów 

Zgodnie z budżetem i planem finansowym na 
2018 rok. 

 
 
 
500,00 
500,00 

3. Zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem 
zwierząt 
 
 
 
 

Miasto Kalisz 
umowa zawarta z lekarzem weterynarii                
Michałem Wierzejskim 
Specjalistą Chorób Psów i Kotów 
Gabinet Weterynaryjny 
ul. Warszawska 93b 
62-800 Kalisz 

Zgodnie z budżetem i planem finansowym na 
2018 rok. 

20.000,00 



4. Zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w 
schronisku dla zwierząt 
 
 

Miasto Kalisz  
Biuro Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt 
ul. Warszawska 95 
62-800 Kalisz 

Zgodnie z budżetem Kalisza i planem 
finansowym na 2018 rok. 

467 660,00 

5. Odławianie bezdomnych 
zwierząt  

6. Poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt 

7. Usypianie ślepych miotów 

8. Obligatoryjna sterylizacja albo 
kastracja zwierząt w 
schronisku  

9. Budowa i rozwój wolontariatu 
aktywnie działającego na rzecz 
opieki na bezdomnymi 
zwierzętami przebywającymi 
w Schronisku i na rzecz 
promocji ich adopcji 

Miasto Kalisz 
Biuro Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt 
ul. Warszawska 95 
62-800 Kalisz 

 0,00 

Razem: 506 660,00 
 
 
 
                               Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 
                            /…/ 
                     Andrzej Plichta 


