
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/251/22 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 

poz. 559) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 poz. 572) Rada 

Miejska w Lubinie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Celem niniejszej uchwały jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubin 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi, poprzez: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejskiej Lubin, 

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 2. Realizację Programu prowadzi Gmina Miejska Lubin współdziałając w szczególności z: 

1) jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubin, 

2) Komendą Powiatową Policji w Lubinie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, 

Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lubinie, lekarzami weterynarii w Lubinie. 

Rozdział 2. 

Zapobieganie bezdomności psów i kotów 

§ 3. 1. Bezdomność zwierząt jest likwidowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubin będzie miało charakter stały. 

3. Czynności związane ze stałym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt podejmowane będą na zgłoszenia 

mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin lub z urzędu. 
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4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt  oraz ich przetrzymywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

przeprowadzane jest przez podmiot, z którym Gmina Miejska Lubin zawarła stosowną umowę, dysponujący 

odpowiednimi środkami i warunkami do wykonywania usługi – Fundację Mam Pomysł z siedzibą przy  

ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 0000577643, NIP:  

882-212-24-43, REGON 362598050, prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy 

z siedzibą przy ul. Pogodnej 3, 58-100 Świdnica. 

5. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia. 

§ 4. Schronisko dla zwierząt, z którym Gmina Miejska Lubin ma podpisaną umowę na przetrzymanie 

zwierząt dokonuje obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt pochodzących z terenu miasta Lubina. 

§ 5. Gmina Miejska Lubin sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy mogą  

się zarejestrować w Gminie Miejskiej Lubin, ze względu na miejsce bytowania kotów, 

2) wydawanie skierowań na przeprowadzenie sterylizacji wolno żyjących kotów. 

§ 6. 1. Gmina Miejska Lubin dokonuje uśpienia ślepych miotów bezdomnych zwierząt. 

2. Zabieg uśpienia, przeprowadzany jest przez podmiot, z którym Gmina Miejska Lubin zawarła stosowną 

umowę, dysponujący odpowiednimi środkami i warunkami do wykonywania usługi – Fundację Mam Pomysł 

z siedzibą przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w IX Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 

0000577643, NIP: 882-212-24-43, REGON 362598050, prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

w Świdnicy z siedzibą przy ul. Pogodnej 3, 58-100 Świdnica. 

§ 7. Gmina  Miejska Lubin prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie za pomocą lokalnych mediów akcji informujących o możliwości adopcji bezdomnych 

zwierząt, 

2) współpracowanie z organizacjami społecznymi, w tym w szczególności z organizacjami pożytku 

publicznego, których statutowym celem działania jest opieka nad zwierzętami w zakresie wspierania 

adopcji bezdomnych zwierząt. 

§ 8. Gmina Miejska Lubin zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt na terenie miasta Lubina poprzez zawarcie umowy z podmiotem dysponującym 

odpowiednimi środkami i warunkami do wykonywania usługi – Fundacją Mam Pomysł z siedzibą przy  

ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 0000577643, NIP:  

882-212-24-43, REGON 362598050, prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy 

z siedzibą przy ul. Pogodnej 3, 58-100 Świdnica. 

§ 9. Gmina Miejska Lubin zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, z którym 

zawrze stosowną umowę. 

Rozdział 3. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. 1. Gmina Miejska Lubin zabezpieczy środki  finansowe na realizację zadań wynikających  

z niniejszego programu w wysokości 179 800,53 zł, w tym: 

– 155 750,53 zł - na świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz zwierzętom dzikim poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i losowych z terenu Gminy 

Miejskiej Lubin, 

– 19 050,00 zł – na sterylizację wolno żyjących kotów, 

– 5 000,00 zł – na dokarmianie kotów wolno żyjących. 

2. Inne niezbędne środki będą zabezpieczane w miarę potrzeb. 
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Bogusława Potocka 
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