
Uchwała Nr XIII/10S/2012
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z
2011 r. Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz. 777. Nr149, poz887·i Nr 217, poz. 1281) i art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z
2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175,
poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz.
97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011 r. Nr 230, poz. 1373)
w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z
2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, 2011 nr 152 poz. 897, 2011 nr 230 poz. 1373) Rada
Gminy Lubrza uchwala Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie

zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, celem Programu

Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na

terenie Gminy Lubrza jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad

zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Lubrza poprzez realizację następujących

zadań priorytetowych:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację lub

kastracje zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,
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7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich które nie mają właściciela,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt.

2. Ilekroć w Programie Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania

Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza jest mowa o:

1) zwierzętach bezdomnych - 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 innej osoby, pod której opieką

trwale pozostawały,

2) zwierzętach domowych należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim

pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

3) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie

w rozumieniu przepisów o orgamzaCJI hodowli rozrodzie zwierząt

gospodarskich,

4) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) - należy przez to rozumieć zwierzęta

nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka,

5) schronisku - należy przez to rozumieć schroniska dla bezdomnych zwierząt,

6) programie - należy przez to rozumieć Program Opieki nad Zwierzętami

Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubrza będzie realizowane na

podstawie zlecenia dla schroniska które posiada wolne miejsce.

1. Gmina dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym

poprzez poszukiwanie nowych właścicieli.

2. Poszukiwanie nowych właścicieli realizowane będzie poprzez wykonanie ulotek

z informacją o bezdomnym zwierzęciu ze zdjęciem oraz rozwieszenie w miejscach do

tego przeznaczonych. Podjęte zostaną również działania zmierzające do ustalenia

dotychczasowego właściciela.



3
3. W przypadku bezdomnych zwierząt, które zostały ranne w wypadkach

drogowych Gmina zapewnia udzielenie pomocy weterynaryjnej, a dla zwierząt

rokujących nadzieję na wyzdrowienie znalezienie nowych opiekunów.

4. W przypadku ślepych miotów zwierząt bezdomnych Gmina zapewnia bezpłatne

humanitarne usypianie.

5. Usługa o której mowa w ust. 3 i 4 zostanie zlecona lekarzowi weterynarii z którym

Gmina spisze stosowne porozumienie o zapewnieniu współpracy.

W przypadku zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia, na terenie gminy zorganizowane będzie

każdorazowo jego wyłapanie, w sposób humanitarny przez osoby lub firmy do tego

Gmina nie posiada schroniska dla zwierząt w związku z czym sterylizacja lub kastracja

zwierząt bezdomnych w przypadkach szczególnych będzie zlecała lekarzowi weterynarii

z którym spisze stosowne porozumienie.

1. Zwierzęta gospodarskie, które zostały znalezione na terenie Gminy będą

przekazywane do gospodarstwa rolnego posiadającego odpowiednie pomieszczenia

gospodarskie oraz karmę dla tego typu zwierząt, po uzyskaniu zgody Powiatowego

Lekarza Weterynarii.

2. Zawarte porozumienia pomiędzy Gminą a właścicielami gospodarstw rolnych będzie

określało szczegółowy opis działań.

W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt Gmina ustali w formie porozumienia z lekarzem weterynarii zakres

działań jakie będą podejmowane w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt gospodarskich, zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dziko żyjących.

Gmina Lubrza w ramach realizacji programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,

propagowania humanitarnego ograniczania wzrostu populacji zwierząt bezdomnych,



tj. sterylizacji

przebywaj ących

kastracji

w schroniskach.
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zwierząt bezdomnych

Gmina zapewni środki finansowe w kwocie 3 000 zł, które przeznaczy wydatkuje na

realizację następujących zadań:

-zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z §2,

-opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie zgodnie z §3,

-odławianie bezdomnych zwierząt zgodnie z §4,

-ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację lub -

kastracje zwierząt w schroniskach dla zwierząt zgodnie z §5,

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt zgodnie z §3,

- usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych zgodnie z §3,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt zgodnie z §7.

1. Projekt programu został zaopiniowany przez:

1) właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

2) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działających

na obszarze gminy, poprzez przeprowadzenie konsultacj i społecznych,

3) dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

2. Wszelkie opisane w projekcie niezbędne porozumienia zawarte zostaną po akceptacji

projektu programu przez wymienione jednostki.

§ 12.

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

Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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