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UCHWAŁA NR VII/42/2019
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Leśna w 2019 roku
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 ze zm.), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 122) oraz po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działające na terenie Gminy Leśna oraz dzierżawców
i zarządców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Leśna, Rada Miejska w Leśnej uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Leśna na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała z dnia 29 marca 2018 r. nr XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Leśna w 2018 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady:
M. Borysiewicz
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Załącznik do uchwały nr VII/42/2019
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Leśna w 2019 roku
WPROWADZENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Leśnej uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2019 roku”,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U.
z 2019 r. poz. 122).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych
zwierząt jest w Gminie Leśna największa.
Program został przekazany do zaopiniowania w trybie art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie Gminy
Leśna.
Podmioty te nie wniosły żadnych uwag do przedłożonego im projektu Programu.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Przylasku, z siedzibą 59-816
Platerówka, Przylasek 18,
2) Zakładzie Leczniczym, należy przez to rozumieć zakład leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 24) – Lecznicę Weterynaryjną
z siedzibą 59-820 Leśna, ul. Baworowo 22,
3) Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne znajdujące się pod adresem
Grabiszyce Średnie 33, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, z którym Burmistrz Leśnej,
w przypadku pojawienia się bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego, zawrze stosowne porozumienie,
4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2019 roku.
5) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Leśnej,
6) Jednostce organizacyjnej, należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Leśna,
7) Przedstawicielu Urzędu, należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnej, a w
szczególności pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
§ 2. Realizatorem programu jest Burmistrz Leśnej, przy współudziale:
1) Urzędu Miejskiego w Leśnej,
2) Schroniska,
3) Komisariatu Policji w Leśnej,
4) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu,
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5) Organizacji społecznych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
6) Zarządów Kół Łowieckich „Gwizd” w Leśnej, „Wieniec” w Świeradowie Zdroju, „Głuszec” w Jeleniej
Górze i „Róg” we Wrocławiu.
7) Jednostek organizacyjnych,
Rozdział 2.
CEL PROGRAMU
§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom odłowionym na terenie Gminy Leśna.
Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4. Zapewnienie miejsca w Schronisku bezdomnym zwierzętom odłowionym na terenie Gminy Leśna
odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Związkiem Gmin „Kwisa”, którego członkiem jest Gmina
Leśna a Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o. z siedzibą 59-623 Lubomierz, ul.
Kargula i Pawlaka 16, będącym podmiotem prowadzącym Schronisko.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Leśna realizowane jest przez:
1) Urząd poprzez:
a) przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach,
b) weryfikację zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach,
c) informowanie Schroniska o bezdomnych zwierzętach,
d) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich,
2) Schronisko poprzez:
a) odławianie bezdomnych zwierząt na zgłoszenie przedstawiciela Urzędu lub
b) przyjmowanie bezdomnych zwierząt dostarczanych do Schroniska przez przedstawiciela Urzędu lub
mieszkańców Gminy Leśna, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Urzędu,
3) Organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 6. Pozyskiwanie nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych opiekunów i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania,
2) Urząd poprzez promocje adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych opiekunów, między innymi poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnej oraz na stronie internetowej www.lesna.pl jak i stosowanie
innych ogólnodostępnych środków masowego przekazu.
3) Organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje Schronisko, poprzez przeprowadzanie
zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.
§ 8. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd poprzez:
1) sporządzenie gminnej ewidencji miejsc dokarmiania oraz opiekunów społecznych kotów wolno żyjących,
2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących,
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3) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących, korzystających z miejsc dokarmiania, o których mowa
w pkt. 1, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przez społecznego opiekuna kotów i zapewnienia przez
niego, na czas wygojenia się ran, miejsca tymczasowego pobytu zwierzęcia,
4) prowadzenie ogólnie pojętych działań edukacyjnych na temat odgrywania przez koty wolno żyjące
znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni w ekosystemie miejskim.
2. Opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących, będący mieszkańcami Gminy Leśna, powinni zgłosić do
Urzędu, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zapotrzebowanie na karmę niezbędną do dokarmiania
kotów oraz zaistnienie potrzeby sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących.
§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt Urząd zleca Zakładowi Leczniczemu.
2. Potrzebę wykonania zabiegu, o którym mowa w § 9 ust. 1 należy niezwłocznie zgłosić do
przedstawiciela Urzędu.
§ 10. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Urząd poprzez zlecanie Zakładowi Leczniczemu podjęcia działań mających na celu
zapewnieni opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.
2. O zaistniałym zdarzeniu, w którym poszkodowane zostało zwierzę, należy niezwłocznie poinformować
przedstawiciela Urzędu bezpośrednio lub poprzez Komisariat Policji w Leśnej.
§ 11. Każdorazowo po otrzymaniu informacji o pojawieniu się zwierzęcia gospodarskiego, zapewnia się
miejsce dla tego zwierzęcia w Gospodarstwie rolnym, z którym Burmistrz Leśnej zawrze stosowne
porozumienie.
Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 60891,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) zabezpieczone są w budżecie Gminy
Leśna, dział 900, rozdział 90013 i 90095, w tym:
1) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich sterylizacja lub kastracja oraz dokarmianie –
1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
2) odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Leśna, w tym obligatoryjna
sterylizacja – 55891,00 zł (słownie pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych
00/100)
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej oraz usypianie ślepych miotów – 3000,00 zł (słownie: trzy
tysiące złotych 00/100),
4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie usług i dostaw, zgodnie z Zarządzeniem nr
254/2014 Burmistrza Leśnej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

