
 

 

UCHWAŁA NR XV/135/20 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2020 roku 

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

z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Łobżenica w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku  do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady 

(-) Antoni Kapeja 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 lutego 2020 r.

Poz. 1633



Załącznik do uchwały Nr XV/135/20 

Rady Miejskiej w Łobżenicy 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Łobżenica w 2020 roku. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd  Miejski Gminy Łobżenica ; 

2. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt  prowadzone przez Firmę 

FHU ZIBI SCHRONISKO CYWIL, Rybowo 51, 62 – 130 Gołańcz, tel. 503 – 845 - 245. kontakt@schronisko-

cywil.pl 

3. Gospodarstwie Rolnym, należy przez to rozumieć  gospodarstwo rolne Pana Aleksandra Tadycha  

w miejscowości  Kościerzyn Mały 45, gmina Łobżenica; 

4. Lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć osobę Pana Wiesława Waliłko, ul. Olimpijczyków 28, 

64 – 920 Piła, wpisany do Rejestru Lekarzy Weterynarii pod nr 06390, nr tel. do kontaktu 604-260-509. 

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

bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Łobżenica  w 2020 roku. 

Rozdział 2. 

Cel  i zadania programu 

§ 2. 1.  Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie ; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do miejsca czasowego przetrzymywania, a następnie 

do bezpośredniej adopcji nowym właścicielom wyrażającym wolę sprawowania odpowiedzialnej opieki, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

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

9) wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposobu wydatkowania tych 

środków, 

Rozdział 3. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3. Zapewnienie opieki  bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łobżenica realizują : 

1. Schronisko przez przyjmowanie  bezdomnych zwierząt  dostarczanych do schroniska przez 

mieszkańców, Policję   oraz organizację społeczną,  której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

2. Gospodarstwo Rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich. 
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Rozdział 4. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1. Schronisko poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom ( karmicielom ) kotów wolno 

żyjących, którzy zarejestrowani są w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami, 

2. Urząd  poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji 

pozarządowych. 

Rozdział 5. 

Odławianie  bezdomnych  zwierząt 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łobżenica odbywać się będzie okresowo, na 

zgłoszenia interwencyjne Policji lub Urzędu. 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko do którego przywożone są bezdomne zwierzęta  

domowe oraz zwierzęta  chore lub ranne na leczenie. Bezdomne zwierzęta  gospodarskie przewożone są do 

Gospodarstwa Rolnego. 

§ 7. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w  Schronisku  

oraz poddane następującym czynnościom: 

1. ocena stanu zdrowia  przez lekarza weterynarii, 

2. oznakowanie, 

3. 15-dniowa kwarantanna w izolatce, 

4. szczepienie przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom, 

5. sterylizacja albo kastracja, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu. 

§ 8. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po odłowieniu umieszczone w Schronisku, 

Gmina Łobżenica ponosi koszty jego odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w Schronisku, w tym koszty 

opieki weterynaryjnej. 

§ 9. Zwierzęta umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom po pokryciu kosztów, o których 

mowa w § 8. 

Rozdział 6. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 10. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów realizują: 

1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych 

do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, 

z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 

2. Urząd poprzez wydawanie organizacjom pozarządowym, których celem statutowym jest ochrona 

zwierząt, skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w Schronisku. 

Rozdział 7. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 11. Poszukiwanie nowych  właścicieli dla bezdomnych zwierząt  realizują : 

1. Schronisko prowadząc działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 

adopcji bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez prowadzenie strony internetowej, organizowania 

spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz organizowania dni otwartych Schroniska; 

2. Urząd,  poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz bezpośrednio z miejsca czasowego pobytu 

przy udziale organizacji pozarządowych oraz informowanie o możliwości adopcji na stronie internetowej 

Urzędu. 
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Rozdział 8. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 12. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza 

weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele 

zamieszkują na terenie Gminy Łobżenica. 

Rozdział 9. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 13. Bezdomne, zaniedbane lub niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane 

właścicielom i przekazywanie do Gospodarstwa Rolnego, o którym mowa w § 1 pkt 3. 

Rozdział 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach  zdarzeń drogowych  z udziałem 

zwierząt 

§ 14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach  zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje lekarz weterynarii  poprzez zapewnienie dyżuru   telefonicznego - Pan Wiesław Waliłko  

tel. 604-260-509. 

Rozdział 11. 

Środki finansowe przeznaczone na realizacje Programu oraz sposób wydatkowania tych środków 

§ 15. 1. Realizacja Programu oraz jego zakres  uzależnione są od wysokości środków finansowych. 

2. Na 2020 rok zabezpieczono w budżecie Gminy kwotę 45.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych 

z wyłapywaniem i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt, w tym opieki weterynaryjnej w przypadkach 

określonych w Programie. 

§ 16. 1. Środki finansowe wydatkowane będą w szczególności na : 

1) utrzymanie zwierząt w Schronisku, 

2) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, 

3) zbieranie, transport i utylizację zwłok zwierząt, 

4) zakup karmy dla kotów wolno żyjących, 

5) przeprowadzanie badań weterynaryjnych, 

6) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 

7) prowadzenie adopcji zwierząt. 

2. Wydatkowanie środków o których mowa w § 15. ust. 1 oraz § 16 następować będzie przez zlecanie: 

1) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie, 

2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

3) działań edukacyjnych. 
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