
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/201/2021 

RADY GMINY LUBAŃ 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lubań w 2021 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity 

- Dz. U. z 2020 r., poz. 638) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r, poz. 1439 ze zm.) Rada Gminy Lubań uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lubań w 2021 roku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację  

ww. Programu – załącznik nr 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań: 

Teresa Trefler

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 marca 2021 r.

Poz. 1181



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/201/2021 

Rady Gminy Lubań 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Lubań w 2021 roku 

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt gospodarskich i domowych 

w szczególności psów i kotów, przebywających w granicach administracyjnych Gminy Lubań. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubań w 2021 roku. 

2. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Lubań. 

3. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Lubań. 

4. Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lubań. 

5. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

6. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 

w charakterze jego towarzystwa. 

7. Zwierzęta gospodarskie, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

8. Zwierzęta wolno żyjące (dzikie), należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach 

niezależnych od człowieka. 

9. Schronisku, należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi 

spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt. 

10. Właścicielu, należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Lubań posiadającą zwierzę  

lub zwierzęta, o których mowa w Programie. 

§ 3. Celem Programu jest realizacja zadań własnych polegających na: 

1. Prowadzeniu działań służących zapewnieniu odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 

Lubań. 

2. Ograniczeniu niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów. 

3. Współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona praw 

zwierząt. 

4. Współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, instytucjami i wszystkimi osobami, które podejmują działania 

zmierzające do poprawy bytowania zwierząt. 

§ 4. Program obejmuje wszelkie działania Gminy zmierzające do realizacji założonych celów poprzez: 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki. 

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt. 

4. Usypianie ślepych miotów. 

5. Współpraca z organami stojącymi na straży przestrzegania prawa. 

6. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
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7. Transport i utylizacja zwierząt padłych wskutek kolizji drogowych i innych zdarzeń. 

8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

9. Sterylizacja lub kastracja zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt  

lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

§ 5. 1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Lubań.  

2. Realizatorami Programu są: 

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lubańskim Wielkim Lesie dz. nr 18 gmina Platerówka, którego 

właścicielem jest Związek Gmin Kwisa, a prowadzącym schronisko jest Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Izery sp. z o.o. w Lubomierzu. 

2) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubań ma charakter stały. Czynności związane 

z odławianiem bezdomnych zwierząt podejmowane są po dokonaniu zgłoszenia przypadków błąkających się 

zwierząt. Po ustaleniu właściciela zwierzę przewożone jest na jego adres, a w przypadku braku możliwości 

ustalenia właściciela zwierzę umieszczane jest w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lubańskim Wielkim 

Lesie dz. nr 18 gmina Platerówka.  

Zgłoszenia występowania bezdomnych zwierząt przyjmowane są: 

w Urzędzie Gminy Lubań w godzinach pracy urzędu telefon 75 64 65 929 oraz telefon alarmowy Urzędu 

Gminy Lubań 502 551 993 poza godzinami pracy urzędu (w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy).  

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie odbywać się będzie całorocznie. 

3. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt prowadzić będzie Schronisko 

dla bezdomnych zwierząt w Lubańskim Wielkim Lesie 

4. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez Schronisko. 

5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez promocję adopcji 

zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli m.in. 

umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lubań oraz na stronie internetowej. 

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

realizuje Gmina poprzez współpracę z lekarzem weterynarii. W ramach świadczonych usług lekarz weterynarii 

zapewni podjęcie interwencji, całodobową gotowość do świadczenia usług (również w dni wolne od pracy) - 

zawarta została umowa z Przychodnią Weterynaryjną KEROS s.c. O. Sitnik, P. Kłosowski ul. Mikołaja 13, 59-

800 Lubań na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie 

Gminy Lubań. 

7. Zwierzęta gospodarskie odbierane czasowo od właścicieli będą przekazywane do gospodarstwa rolnego 

w miejscowości Mściszów, zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie świadczenia usług związanych 

z zapewnieniem opieki nad odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi na terenie Gminy 

Lubań. 

8. Sterylizację lub kastrację zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub 

innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają wykonywać będzie Przychodnia Weterynaryjna KEROS 

ul. Mikołaja 13, 59-800 Lubań. 

§ 7. 1. Gmina zapewni środki finansowe na realizację zadań w 2021 r wynikających z Programu.  

2. Wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

w 2021 r. określa załącznik nr 2. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb, w sposób 

celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod 

i środków służących osiągnięciu założonych celów na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane 

z realizacją Programu. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/201/2021 

Rady Gminy Lubań 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

Wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Lubań w 2021 roku 

 

lp. Jednostka 

realizująca środki 

finansowe 

Kwota 

w zł 

Zadanie 

1  

Gmina Lubań  

 

42 880,50  

Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku  

bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy  

Lubań.  

Odławianie interwencyjne i transport  

zwierząt do schroniska.  

Zapewnienie całodobowej opieki  
weterynaryjnej przez schronisko dla zwierząt.  

Leczenie chorych zwierząt rokujących  

wyleczenie.  

Usypianie w sposób humanitarny  

zwierząt nieuleczalnie chorych i ślepych  

miotów.  

Szczepienia zwierząt przebywających  

w schronisku.  

Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja 

zwierząt  

w schronisku dla zwierząt.  

2  

Gmina Lubań  

 

500,00  

Dokarmianie kotów wolno żyjących (zakup  

karmy).  

3  

Gmina Lubań  

 

8 000,00  

Transport i utylizacja zwierząt padłych 

wskutek  

kolizji drogowych i innych zdarzeń.  

4  

Gmina Lubań  

 

18 000,00  

Opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń  

drogowych.  

5 Gmina Lubań  7 000,00  Sterylizacja lub kastracja zwierząt w gminie,  

przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli  

zwierząt lub innych osób, pod których opieką  

zwierzęta pozostają.  

Ogółem  76 380,50  
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