UCHWAŁA NR III/135/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lubawka”
Na podstawie podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zmianami) w związku z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt(Dz.U z 2019r.poz.122), po zaopiniowaniu przez : Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Kamiennej Górze oraz zarządów i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy
Lubawka Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Lubawka”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce
Michał Ołdak
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Załącznik
do Uchwały Nr III/135/20
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawka
Wstęp
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie i opiekę” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

niekontrolowane rozmnażanie;
porzucenie zwierząt przez właścicieli;
ucieczki zwierząt;
łatwość pozyskiwania zwierząt;
panujące mody na dane rasy zwierząt;
brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Jako jedno z zadań realizowanych przez Gminy ustawodawca określił zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie, które odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Z kolei zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest
zadaniem złożonym, realizowanym w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy, obejmującym elementy określone w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie
zwierząt. Ponadto Gmina Lubawka zachęca podmioty zewnętrzne, w tym organizacje pożytku publicznego, do
współpracy w realizacji zadań określonych programem.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Lubawka, przy pomocy którego Gmina wykonuje
zadania;
2) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko, do którego Gmina odda zwierzę zapewniając opiekę
bezdomnym zwierzętom;
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lubawka;
4) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4pkt 16 Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
5) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 Ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
6) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawka;
7) „Opiekunie kotów”- należy przez to rozumieć mieszkańca, który podejmie się dokarmiania
wolnożyjących kotów.
Rozdział 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§2
1.Realizując zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podejmie działania mające na celu
zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierząt, tak aby zwierzęta te
miały zapewnioną nie tylko właściwą opiekę, ale także odpowiednie pożywienie i dostęp do świeżej wody,
opiekę weterynaryjną czy też ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubawka realizowane będzie poprzez
przejmowanie zwierząt przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o ul: Wolności
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161/163 58-500 Jelenia Góra z którą Gmina ma podpisaną umowę z dnia 01.02.2020r. i przekazywane do
Schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Jeleniej Góry prowadzonego zgodnie z zezwoleniem decyzją
Powiatowego Lekarza Weterynarii nr PIW.230/2011 z dnia 28.11.2011r, nr PIW.2004/.2011, nr weterynaryjny
02613401, oraz na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry GK.7031.3.2019 z dnia 28 marca 2018r..

1.
2.
3.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

1.
2.
3.

4.

Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§3
W ramach realizacji zadań Gminy związanych z zapewnianiem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywaniem, w Gminie podejmowane będą działania polegające na opiece nad wolnożyjącymi kotami.
Opieka ta będzie obejmowała dokarmianie wolnożyjących kotów. W tym celu Gmina będzie dokonywała
zakupu karmy dla wolnożyjących kotów i będzie ją przekazywała „opiekunom kotów”.
W ramach opieki nad wolnożyjącymi kotami będą podejmowane interwencje w związku
z informacjami o miejscach występowania wolnożyjących kotów wymagających dokarmiania, a które nie
były nim do tej pory objęte.
Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt
§4
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, w przypadku stwierdzenia
występowania takich zwierząt, przeprowadzane będzie ich odławianie.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy dokonywane będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółkę zo.o Jelenia Góra ul: Wolności 161/163, która posiada przeszkolonych
pracowników w zakresie odławiania, a także odpowiedni sprzęt, tak aby odławianie bezdomnych zwierząt
następowało w sposób humanitarny i nie narażało zwierząt na niepotrzebny stres.
W sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji wobec bezdomnego zwierzęcia Burmistrz Miasta
Lubawka może wystąpić do lekarza weterynarii o jej podjęcie i przekazanie zwierzęcia do schroniska lub do
gospodarstwa rolnego.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, o którym mowa
w § 8 Programu .
Rozdział 5
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§5
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt będzie się odbywało, oprócz usypiania ślepych miotów, także
poprzez sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt.
Schronisko będzie przeprowadzało obligatoryjne zabiegi 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.
Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§6
W zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie podejmowane będą działania polegające na
poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, propagowane będą akcje oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
Gmina podejmie działania mające na celu rozpowszechnienie adopcji bezdomnych zwierząt nie tylko wśród
osób dorosłych, ale także wśród dzieci prowadząc przy tym działania edukacyjne w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, a także propagowania
sterylizacji i kastracji.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie się odbywało również przy udziale i wśród
mieszkańców sołectw.
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Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów
§7
W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w celu kontroli populacji i zapobiegania
niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt przeprowadzane będzie usypianie ślepych miotów.
Informacje o ślepych miotach mogą być przekazywane do Urzędu, do lecznicy dla zwierząt na terenie
Gminy albo do schroniska dla zwierząt.

Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§8
Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą, gospodarstwo rolne Pana Konrada Kuncewicza
w Krzeszowie ul: Benedyktyńska 39B, przejmie i zapewni opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy
Lubawka zgodnie z zawartą umową.

1.
2.

1.

2.

Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§9
Mając na uwadze występowanie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w Gminie zostaną podjęte
działania zapewniające całodobową opiekę weterynaryjną takim zwierzętom.
W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy, całodobową opiekę weterynaryjną,
na podstawie zawartej umowy, zapewni Lecznica dla Zwierząt – Tomasz Banaszak w Lubawce zgodnie
z zawartą umową.
Rozdział 10
Finansowanie programu
§ 10
Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczona jest w
budżecie Gminy i na rok 2020 wynosi 27 000zł. Kwota ta może ulec zwiększeniu. Szczegółowa klasyfikacja
wydatków ujęta jest w planie finansowym budżetu Gminy i przedstawia się następująco;
 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt21 000zł,
 opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym dokarmianie - 1000zł,
 obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt – 3 000zł,
 usypianie ślepych miotów -1000zł,
 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych – 1000zł,
Środki na finansowanie programu będą wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Sporządziła:
Zofia Ditterla
inspektor d/s ochrony środowiska i zieleni
e-mail:ditterla.zofia@lubawka.eu

Id: EB6C610D-9739-47BB-A2B3-7845D4E2CAEC. Podpisany

Strona 3

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o ochronie zwierząt (Dz. U z 2019r. poz.506 ze
zm.)zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Czynności
te mogą być wykonywane wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu
z powiatowym lekarzem weterynarii oraz działającymi na obszarze gminy; dzierżawcami, zarządami obwodów
łowieckich, działających na terenie gminy.
W związku z powyższym w programie, który jest załącznikiem do uchwały określono zasady opieki na
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania opieki bezdomności zwierząt z terenu gminy Lubawka. Na podstawie
porozumienia z Gminą, ustalono gospodarstwo rolne, które przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom
gospodarskim. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę,
wynikającego z art. 11a ust.1 ww. ustawy.
Przedmiotowy Program określa zasady postępowania z równoczesnym eliminowaniem zagrożenia ze strony
bezdomnych zwierząt i spełnienia oczekiwań stawianych gminie w świetle cytowanej ustawy, co uzasadnia podjęcie
uchwały.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” wraz z uchwałą został
przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamiennej Górze oraz dzierżawców i
zarządów obwodów łowieckich działających na terenie gminy. W przesłanych opiniach pozytywnie zaopiniowano
projekt
uchwały
oraz
program
bezdomności
zwierząt
zgodnie
z
zasadami
ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Na terenie gminy nie działają organizacje społeczne których celem jest
ochrona zwierząt, więc Programu nie konsultowano.
Podjecie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie gminy Lubawka zjawisko bezdomności zwierząt,
stanowiących zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt. Ilość zabiegów w uchwale będzie
limitowana wysokością dochodów przeznaczonych w budżecie na realizację programu w danym roku.

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

Sławomir Antoniewski

Sprawę prowadzi:
Zofia Ditterla
Inspektor ds. ochrony środowiska i zieleni
email: ditterla.zofia@lubawka.eu
tel. 516 317 112
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