
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/336/2018 

RADY MIASTA LUBOŃ 

z dnia 22 marca 2018 r. 

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

zwierząt na terenie Miasta Luboń". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., 

poz. 1875 z późn. zm.
1)

 ) i art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2017r., 

poz. 1840) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje: 

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

na terenie Miasta Luboń na rok 2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018 roku. 

Przewodnicząca Rady  

(-) Teresa Zygmanowska  

                                                      
1) 

Zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 2777



Załącznik 

 do Uchwały Nr XLIV/336/2018 

Rady Miasta Luboń 

z dnia 22 marca 2018 r. 

 

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2018. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Luboń 

§ 1.  Cele programu i założenia 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej 

„Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Luboń, 

zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, 

przebywającym w granicach administracyjnych Miasta Luboń. 

2. 1) „Zwierzę bezdomne” oznacza zwierzę w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt. 

2) Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów. 

3. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie 

zwierząt. 

4. 1) Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

- zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w Schronisku 

dla zwierząt w Poznaniu (adres Schroniska: ul. Bukowska 266, 60-189 Poznań), zwanym dalej 

„Schroniskiem”, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym, zwanym dalej „gospodarstwem” (w 

przypadku wystąpienia bezdomności zwierząt gospodarskich, utrzymywanych przez mieszkańców Miasto 

Luboń zapewnieni zwierzętom czasowo zatrzymanym właściwą opiekę w gospodarstwie rolnym 

znajdującym się przy ul. Orzechowej 15, 63-004 Szewce); 

- odławianie bezdomnych zwierząt; 

- zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

- prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych znajdujących się w Schronisku oraz żyjących na 

wolności kotów; 

- usypianie ślepych miotów; 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

- poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; 

- prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych 

Urzędu Miasta Luboń; 

- znakowanie zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację zwierzęcia; 

- związane ze znakowaniem, prowadzenie informatycznej bazy danych o zwierzętach domowych 

przebywających na stałe na terenie miasta; 

- działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. 

2) Koszt realizacji zadań, wskazanych w pkt. 4.1), ponosi Miasto Luboń. 

3) Zadania określone w pkt. 4.1) wykonuje Wydział właściwy ds. ochrony zwierząt. 

5. Na realizację zadań, wskazanych w pkt. 4. Miasto Luboń przeznacza z budżetu środki w wysokości 

113 294 zł brutto. 
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§ 2. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Luboń zajmuje się podmiot, z którym podpisane jest 

stosowne Porozumienie. 

2.  Straż Miejska i podmiot, z którym podpisane jest Porozumienie współpracują ze sobą w ramach 

wykonywania zadań, o których mowa w § 1 pkt 4. i § 2 pkt. 1. oraz z Policją, służbą dyżurną w ramach 

zarządzania kryzysowego, Lekarzem Weterynarii i Schroniskiem dla zwierząt. 

3. Zgodnie z podpisaną umową obowiązek zapewnienia zwierzętom bezdomnym właściwej opieki, w tym 

m. in.: utrzymywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, wyżywienia 

i bieżącej opieki weterynaryjnej ciąży na  Schronisku dla zwierząt w Poznaniu. 

§ 3.  Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

1. Wolno żyjące na terenie Miasta Luboń koty podlegają opiece Miasta. Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

realizowana będzie w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

2. Miasto Luboń zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm (dokarmianie). 

3. 1) Miasto finansuje zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów. 

2) Zwierzę, poddane zabiegowi kastracji lub sterylizacji niezwłocznie po zakończeniu okresu 

rekonwalescencji jest wypuszczone w miejscu, w którym zostało schwytane. 

3) Kastracja i sterylizacja wolno żyjących kotów realizowana jest na podstawie umowy z lekarzem 

weterynarii. 

4. W ramach zadań, o których mowa w pkt. 2. i pkt. 3., Miasto Luboń, podmiot, z którym podpisane jest 

Porozumienie i Straż Miejska współpracują z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt oraz lekarzem weterynarii. 

5. W sytuacji wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych i zagrożenia życia wolno żyjących 

kotów zostaną one przewiezione do Schroniska dla zwierząt w Poznaniu. 

§ 4.  Adopcje zwierząt. 

1. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14-dniowej 

kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych zgodnie z Regulaminem Schroniska. 

Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości, po podpisaniu 

umowy adopcyjnej. Dane przechowywane są w odpowiedniej bazie danych prowadzonej przez Schronisko. 

2. Zgodnie z podpisaną przez Miasto Luboń umową z Miastem Poznań wydawanie zwierząt ze Schroniska 

w ramach adopcji jest odpłatne. 

3. Miasto Luboń zobowiązało się w ramach podpisanej umowy z Miastem Poznań do współpracy 

w staraniach o adopcje zwierząt ze Schroniska poprzez umieszczanie linków kierujących na stronę www 

Schroniska oraz prowadzenie i bieżącą aktualizację galerii zwierząt, które trafiły do Schroniska z terenu 

Lubonia na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń. 

4. Zwierzęta bezdomne przebywające w Schronisku są poddawane zabiegom sterylizacji i kastracji oraz 

wszystkie zwierzęta przeznaczone do adopcji  są elektronicznie znakowane, z wyjątkiem przypadków 

zaistnienia przeciwwskazań medycznych. 

§ 5.  Opieka weterynaryjna 

1. 1) Miasto Luboń finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami. 

2) Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone jest w Schronisku dla zwierząt. 

W nagłych przypadkach Straż Miejska, podmiot, z którym podpisane jest Porozumienie, Policja i służba 

dyżurna w ramach zarządzania kryzysowego korzystają z pomocy lekarza weterynarii. 

3) Miasto Luboń finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno 

żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest 

niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. 

4) Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona jest 

na podstawie umowy zawartej przez Miasto Luboń z lekarzem weterynarii. 
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§ 6. Ewidencja i znakowanie zwierząt 

1. 1) W ramach podpisanej z Miastem Luboń umowy administratorem zbioru danych osobowych 

Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL jest Geulincx Poland Sp. z o. o. Prowadzona jest ewidencja 

zwierząt domowych takich jak psy. Właściciel psa jest zobowiązany do wyposażenia psa w numer 

identyfikacyjny, który nadaje lekarz weterynarii podczas znakowania zwierzęcia. Lekarz weterynarii 

wprowadza dane psa i jego właściciela do bazy danych. Znakowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej 

przez Miasto Luboń z lekarzem weterynarii. 

2) Dane, dot. psa i jego właściciela, mogą być umieszczane w ewidencji za zgodą zainteresowanych. 

2. Miasto Luboń propaguje wśród mieszkańców w ramach akcji informacyjnych powszechne 

ewidencjonowanie i znakowanie zwierząt domowych (psów). 

§ 7. Współpraca z mieszkańcami w ramach działań ograniczania bezdomności zwierząt 

1. Miasto kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością zwierząt 

domowych, w szczególności: 

1) uświadamia o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich właścicielach do 

systemów ewidencyjnych; 

2) informuje o możliwościach adopcyjnych; 

3) edukuje o zabiegach kastracji i sterylizacji. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 2777


		2018-03-29T09:49:10+0000
	Polska
	Karina Wiśniewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




