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z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Łęknica w 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/143/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łęknica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.106.2012
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 28 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Łęknica w 2012 roku
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Łęknicy uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie
bezdomności tych zwierząt jest największa.

dotyczy

psów i kotów, z uwagi na to, że skala

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) panujące mody na dane rasy zwierząt,
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych
to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich
sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych oraz akcji
dofinansowywania tych zabiegów.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem
ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są
zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno
żyjących, w tym jej zdrowotności, Gmina Łęknica dofinansowuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz
leczenia zwierząt. Ponadto, zapewnia doraźne dokarmiania kotów.
Realizacja zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt
trafiających pod opiekę schroniska.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Łęknicy, jednostkę organizacyjną,
której Burmistrz Łęknicy wykonuje swoje zadania;

przy pomocy

2) MZK, należy przez to rozumieć Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy,
3) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko, prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary,
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4) 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 dotąd pozostawały;
5) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza;
6) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2012 roku.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Łęknicy.
2. Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz Łęknicy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Łęknicy;
2) Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy;
3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą
Łęknica.
§ 3. 1. Burmistrz Łęknicy przedstawi Radzie Miejskiej w Łęknicy sprawozdanie z realizacji programu
w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
Rozdział 2.
CEL PROGRAMU
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica oraz
zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łęknica;
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) odławianie bezdomnych zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
7) edukacja mieszkańców Gminy Łęknica w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łęknica realizują:
1) Schronisko poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska
przez służby Schroniska lub przez inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie,
z którymi Gmina Łęknica podpisała stosowną umowę;
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
2. Wskazuje się gospodarstwo pana Wiesława Fudali w miejscowości Żarki Wielkie, jako gospodarstwo
rolne zapewniające opiekę i miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.
§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują:
1) MZK poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, a w razie potrzeby zakup
i wykładanie karmy dla kotów wolno żyjących;
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2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łęknica realizuje Schronisko lub inny podmiot
prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, z którymi Gmina Łęknica podpisała stosowną umowę.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy
lub jej części.
3. Burmistrz ustala termin i obszar wyłapywania bezdomnych zwierząt.
4. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim i miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Łęknicy, co najmniej na 21 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt, informację zawierającą:
1) termin wyłapywania,
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta,
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
4) nazwę podmiotu, któremu zlecono wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
5. W przypadku odnalezienia właściciela zwierzęcia, wydanie zwierzęcia następuje po zwrocie przez
właściciela kosztów wyłapania, transportu, kosztów przechowania, utrzymania i koniecznego leczenia
poniesionych do dnia wydania zwierzęcia.
§ 7. 1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku realizuje 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 i/lub
wiek.
2. Burmistrz Łęknicy, przy pomocy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, prowadzić będzie akcję zachęcającą
właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji tych zwierząt.
3. Burmistrz Łęknicy zawrze umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów
sterylizacji i kastracji.
4. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu jego sterylizacji lub kastracji, zgłasza się do zakładu
leczniczego dla zwierząt, o którym mowa § 7 ust. 3 Programu, wypełnia wniosek, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Programu, w którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a także wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu. Dofinansowanie
kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom, które poddały psa wymaganemu szczepieniu
przeciwko wściekliźnie,
5. Właściciel zwierzęcia pokrywa 80% kosztów zabiegu, o którym mowa w § 7 ust. 4 Programu, według
ceny usługi ustalonej w umowie z zakładem leczniczym dla zwierząt.
6. Urząd Miejski w Łęknicy dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu
leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów
zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz wniosek wskazany w §
7 ust. 4 Programu.
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania – zgodnie z podpisaną umową z Gminą Łęknica;
2) Burmistrz Łęknicy, przy pomocy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, poprzez promocję adopcji zwierząt
przebywających w Schronisku oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli, między innymi poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Łęknicy oraz na stronie internetowej www.leknica.pl;
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
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§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997 roku realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Zakłady lecznicze dla zwierząt na podstawie stosownej umowy zawartej w tym zakresie z Gminą Łęknica;
2. Gmina Łęknica finansuje usypianie ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których
właściciele zamieszkują na terenie Gminy Łęknica, na poniższych zasadach:
1) Gmina Łęknica zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów usypiania
ślepych miotów,
2) właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa wniosek na druku, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do Programu i oświadcza, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji , a także
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji
Programu,
3) Urząd Miejski w Łęknicy dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego
dla
zwierząt,
zgodnie z warunkami
zawartej z nim
umowy,
na
podstawie dokumentów
zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie
wskazane w § 9 ust. 2 pkt 2 Programu.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
udziałem zwierząt realizują zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina Łęknica ma zawartą umowę
w tym zakresie.
Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 11. Burmistrz Łęknicy, w celu realizacji Programu, prowadzi we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi Gminy Łęknica (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz organizacjami
pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami,
ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt
bezdomnych.
Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Łęknica według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Programu.
§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 1 do
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica
Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2012 roku, z
uwzględnieniem środków finansowych
Lp.

jednostka
realizująca

środki
finansowe (zł)

1.

Miejski Zakład
Komunalny w
Łęknicy

6.000,00

2.

Urząd Miejski w
Łęknicy

2.000,00

zadania
1) zapewnienie opieki i miejsca w schronisku
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Łęknica;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno
żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja
zwierząt w schroniskach dla zwierząt
1) usypianie ślepych miotów;
2) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
4) edukacja mieszkańców Gminy Łęknica
w zakresie opieki nad zwierzętami;
5) sterylizacja albo kastracja zwierząt na wniosek
właściciela zwierzęcia.
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt;
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Załącznik nr 2 do
Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Łęknica

............................................................
imię i nazwisko właściciela zwierzęcia

............................................................
adres, telefon

WNIOSEK
o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia
– z dofinansowaniem Gminy Łęknica
1. Składam wniosek o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia:
.......................................................................................................................................................
(wpisać gatunek, rasę, płeć, kolor, znaki szczególne zwierzęcia).

2. Oświadczam, że jestem właścicielem zwierzęcia wskazanego w pkt. 1.
3. Deklaruję pokrycie 80% kosztów powyższego zabiegu.
4. Oświadczam, że zwierzę wskazane w pkt. 1. zostało poddane szczepieniu przeciwko
wściekliźnie (skreślić, jeśli nie dotyczy).
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu (w zakresie rejestru dokonanych zabiegów
sterylizacji/kastracji).
6. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu, poprawy, zmiany danych przekazanych
w związku z celem, dla którego składa się niniejszy wniosek.
7. Zapoznałem/am się z treścią Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica.

.................................................
....................................................................
miejscowość, data
wnioskodawcy

czytelny podpis
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Załącznik nr 3 do
Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Łęknica

............................................................
imię i nazwisko właściciela zwierzęcia

............................................................
adres, telefon

WNIOSEK
właściciela o wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu
finansowanego przez Gminę Łęknica
1. Składam wniosek o wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu:
.......................................................................................................................................................
(wpisać ilość zwierząt, gatunek, rasę, płeć, kolor, znaki szczególne zwierzęcia).

2. Oświadczam, że jestem właścicielem zwierząt wskazanych w pkt. 1.
3. Oświadczam, że poddam sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu (w zakresie rejestru dokonanych zabiegów).
5. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu, poprawy, zmiany danych przekazanych
w związku z celem, dla którego składa się niniejszy wniosek.
6. Zapoznałem/am się z treścią Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica.

.................................................
....................................................................
miejscowość, data
wnioskodawcy

czytelny podpis

