
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/254/17 

RADY GMINY LUBASZ 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2017 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym  

(Dz.U.z 2016r., poz.446 ze zmianami) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - o ochronie zwierząt 

(Dz.U. z 2013 roku, poz. 856 ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje: 

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

zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2017 o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Lubasz 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz 

(-) Żaneta Andrzejewska 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/254/17 

Rady Gminy Lubasz 

z dnia 30 marca 2017 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE LUBASZ W 2017 ROKU 

Zadaniem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest 

zapewnienie poszanowania, ochrony i opieki wszystkim zwierzętom domowym, w szczególności psom 

i kotom oraz zwierzętom gospodarskim bytującym na terenie Gminy Lubasz w tym także zwierzętom wolno 

żyjącym. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

a) programie –należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2017  

b) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lubasz, 

c) schronisku - należy przez to rozumieć w schronisko położone w Jędrzejewie gm. Czarnków i prowadzone 

przez VET-ZOO SERWIS z siedzibą w Trzciance ul. M. Konopnickiej 62 (64-980   Trzcianka), z którym 

Gmina posiada stosowna umowę. 

d) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domostwie lub gospodarstwie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub opiekuna. 

e) zwierzętach wolno żyjących – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe urodzone lub żyjące w stanie 

dzikim w otoczeniu człowieka. 

2. Do podstawowych celów Programu należą: 

a) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym z terenu Gminy; 

b) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych oraz wolno żyjących kotów; 

c) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy; 

d) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt; 

e) zapobieganie bezdomności zwierząt 

3. Określa się następujące sposoby realizacji założonych  celów: 

1) Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter interwencyjny. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach 

przyjmuje  insp ds. działalności gospodarczej i infrastruktury – jako koordynator ds. realizacji niniejszego 

programu i przekazuje do realizacji firmie ,Vet Zoo Serwis z siedzibą w Trzciance przy ul. M. 

Konopnickiej 62 (64-980 Trzcianka), z którą Gmina zawarła stosowną umowę obejmującą: 

a) ocenę stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną, 

b) pomoc lekarsko-weterynaryjna w razie konieczności, którą świadczyć będą następujące osoby: 

- lek. weterynarii – Zenon Jażdżewski 

- technicy weterynarii 

- pielęgniarze zwierząt 

c) umieszczenie w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę, 

d) obligatoryjną kastrację lub sterylizację zwierząt w schronisku, 

e) szczepienia ochronne, 

f) usypianie ślepych miotów w schronisku, 
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g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

h) znakowanie wyłapanych zwierząt poprzez podskórne wszczepienie mikro czipu i wprowadzenie numeru 

do bazy danych 

2) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt przez firmę Vet Zoo Serwis z siedzibą w Trzciance przy ul. M. 

Konopnickiej 62 (64-980 Trzcianka) 

b) przewóz wyłapanych zwierząt do schroniska przez firmę Vet Zoo Serwis z siedzibą w Trzciance przy ul. 

M. Konopnickiej 62 (64-980 Trzcianka) 

c) zapewnienie wyłapanym zwierzętom bezterminowej opieki do czasu ich adopcji w schronisku 

d) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich położonego 

w Nowinie 28 (64-720 Lubasz) , spełniającego odpowiednie warunki sanitarno-bytowe, określone 

w ustawie  z dnia 11 marca 2004 roku – o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz.U. z 2014r. poz. 1539 ze zmianami) z którym Wójt zawiera stosowna umowę w razie zaistnienia 

takiej konieczności. 

e) zapewnianie opieki wolno żyjącym zwierzętom w tym: 

- dokarmianie realizowane przez niezrzeszonych i zewidencjonowanych przez gminę opiekunów 

zwierząt w tym wolontariuszy w razie wystąpienia takiej konieczności. 

- podejmowanie niezbędnych interwencji w zakresie odławiania zwierząt w celu zapewniania im opieki 

weterynaryjnej w uzasadnionych przypadkach do czasu zakończenia leczenia i wypuszczenia. 

- sterylizację i kastrację odłowionych wolno żyjących kotów 

3) Zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane jest poprzez: 

a) prowadzenie rejestrów psów w poszczególnych wsiach 

b) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez organizowanie i udział w akcjach 

popularyzujących adopcję oraz prowadzenie i wspieranie akcji informacyjno-edukacyjnych na rzecz 

zwierząt prowadzonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy poprzez  publikacje 

na stronie internetowej Gminy oraz w gablotach ogłoszeń. 

c) współpracę z organizacjami pozarządowymi zapewniającymi rodzinom o niskich dochodach sterylizację 

i kastrację psów i kotów. 

4. Program finansowany będzie z budżetu Gminy Lubasz. Na jego realizację w 2017r. Gmina Lubasz 

przewiduje  przeznaczyć środki finansowe w wysokości 96.000,00 zł (Słownie: Dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 

złotych 00/100). Sposób wydatkowania w/w kwoty jest następujący: 

a) na realizację umowy ze schroniskiem zapewniającej odławianie bezdomnych zwierząt i miejsce 

w schronisku bezdomnym zwierzętom, obligatoryjna kastrację i sterylizację zwierząt w schronisku oraz 

kotów wolno żyjących , usypianie ślepych miotów i całodobową opiekę weterynaryjną (w tym w przypadku 

zdarzeń drogowych): 94.000,00 zł (Słownie złotych : dziewięćdziesiąt cztery tysiące) 

b) na pokrycie kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie 

rolnym: 1000,00 zł (Słownie złotych: jeden tysiąc) 

c) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami i innymi zwierzętami w tym ich dokarmianie: 500,00 zł (Słownie 

złotych : pięćset 00/100) 
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