
 

 

UCHWAŁA NR VI)37)2015 

RADY GMINY LUBIEŃ 

z dnia 12 maja 2015 roku 

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

zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 

zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami) oraz po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Koła Łowieckiego „Luboń” „Szarak”, „Jeleń”, „Ryś” - Rada Gminy Lubień 

uchwala, co następuje: 

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

zwierząt” na terenie Gminy Lubień na rok 2015. Przyjęcie programu pozwoli ograniczyć na terenie gminy 

Lubień zjawisko bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Lubień 

Stanisław Biedrończyk 
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Załącznik do Uchwały Nr VI)37)2015 

Rady Gminy Lubień 

z dnia 12 maja 2015 r. 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie 

Gminy Lubień w roku 2015 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy, w tym w szczególności do psów i kotów. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Lubień 

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lubień 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 856, z późn. zmianami); 

4) Zwierzętach domowych - 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 

opiekuna 

5) Kotach wolnożyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności /w stanie dzikim/. 

6) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki n ad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień 

§ 3. Ustala się następujące cele programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy 

Lubień oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, z terenu gminy Lubień 

2) opieka nad wolnożyjącymi kotami 

3) odławianie bezdomnych zwierząt 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

6) usypianie ślepych miotów 

7) edukacja mieszkańców Gminy Lubień w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 4. Realizacja działań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy 

wzajemnej współpracy: 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizuje w ramach podpisanej umowy na rok 

2015 schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. 

2. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie przez gospodarstwo rolne położone 

w Lubniu Nr 67, 32-433 Lubień prowadzone przez Stanisława Niżnik, który w razie potrzeby zaopiekuje 

się zwierzętami. 

3. Monitorowanie skupisk kotów wolnożyjących na terenie gminy Lubień, w celu zapewnienia im stosownej 

opieki i zapobieganiu kolejnym miotom. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lubień zajmuje się upoważniony pracownik przy 

pomocy służby weterynaryjnej oraz pracownika schroniska dla bezdomnych zwierząt z Nowego Targu. 

5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez upoważnionego 

pracownika urzędu gminy Lubień przy pomocy służby weterynaryjnej oraz pracownika schroniska dla 

bezdomnych zwierząt z Nowego Targu, przy wykorzystaniu mediów, internetu oraz akcji edukacyjnej 

zachęcającej do zaopiekowania się bezdomnymi psami i kotami 
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6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

bezdomnych będzie realizować lekarz weterynarii prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt w Myślenicach. 

Rozdział 2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 5. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację, kastrację zwierząt realizują: 

1. Lekarz weterynarii prowadzący zakład Leczniczy w Myślenicach. Na pisemny wniosek właściciela 

wykonywał będzie usypianie ślepych miotów zwierząt. 

2. Schronisko w Nowym targu poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych 

do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonywania tych zabiegów. 

Rozdział 3. Edukacja 

§ 6. 1. Wprowadza się działania edukacyjne, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców 

w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy lub koty. Działania 

edukacyjne dotyczyć będą również dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych prowadzonych 

przez Gminę. 

2. Jako podstawowe formy edukacji przewiduje się: 

- Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lubień do włączenia do treści 

programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami. 

- organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania 

zwierząt i zapobiegania ich bezdomności we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi 

i instytucjami. 

- organizowanie lekcji i spotkań edukacyjnych z osobami hodującymi psy i koty 

- organizowanie wyjazdów do schronisk dla bezdomnych zwierząt 

3. W ramach współpracy z lekarzem weterynarii oraz ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt prowadzone 

będą działania w zakresie prowadzenia odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami przez mieszkańców 

Gminy, w tym propagowanie sterylizacji, kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych 

Rozdział 4.Finansowanie programu 

§ 7. 1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu przyjęto w budżecie gminy Lubień w wysokości 

20.000 tyś zł. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 3149


		2015-05-21T14:47:44+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




