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UCHWAŁA NR X/111/2016
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz zapewnienia właściwej opieki zwierzętom
bezdomnym przyjmuje się Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie,
zwany dalej Programem.
2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów
przebywających na terenie Gminy Ośno Lubuskie, zwanej dalej Gminą.
§ 2. 1. Na terenie Gminy Ośno Lubuskie prowadzi się interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt
tj zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,
a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.
2. Zgłoszenia w sprawie bezdomnych zwierząt przyjmuje Gmina Ośno Lubuskie.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt przeprowadza uprawniony podmiot na zlecenie Gminy.
4. Przed wyłapaniem bezdomnego zwierzęcia Gmina podejmuje niezbędne kroki umożliwiające ustalenie
ewentualnego właściciela zwierzęcia.
5. Odłowione psy przewożone są do schroniska dla zwierząt prowadzonego przez fundację „Pro Animale
dla Zwierząt w potrzebie” w Górzycy z siedzibą ul. Robotnicza 17, 69-113 Górzyca na podstawie zawartego
przez Gminę porozumienia.
6. Schronisko, wskazane w ust. 5, zapewnia wyłapanym i przekazanym do schroniska zwierzętom
bezterminową opiekę do czasu ich adopcji.
§ 3. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji, kastracji oraz leczenia przebywających na terenie Gminy
zwierząt bezdomnych.
2. Wyłapane, bezdomne psy po umieszczeniu w schronisku zostaną poddane ocenie stanu zdrowia
i koniecznemu leczeniu, a następnie poddane zostaną obowiązkowym zabiegom sterylizacji samic i kastracji
samców przez lekarza weterynarii.
3. Leczenie oraz zabiegi sterylizacji samic i kastracji samców w przypadku wolno żyjących kotów
przeprowadzane będą w lecznicy weterynaryjnej przez weterynarza na zlecenie Gminy, a następnie zwierzęta
będą umieszczane w miejscu, gdzie zostały odłowione.
§ 4. 1. Gmina pokrywa koszty uśpienia miotów psów i kotów bezdomnych.
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2. Określa się następujące zasady wykonywania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie mioty zwierząt, które są jeszcze ślepe, a nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli lub są chore i nie rokują nadziei na wyzdrowienie, a dalsze ich życie
przysporzyło by im cierpienia i bólu,
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii na zlecenie
Gminy.
§ 5. 1. Gmina wspiera poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez prowadzenie akcji
informacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.
2. Informacje na temat bezdomnych zwierząt będą zamieszczane na stronie internetowej www.osno.pl
w zakładce ogłoszenia drobne - zwierzęta.
3. Pracownicy schroniska mogą podejmować działania mające na celu znalezienie nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt znajdujących się w schronisku poprzez prowadzenie akcji informacyjnych.
§ 6. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych
zapewnia lekarz weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę - Gabinet Weterynaryjny
„GRYF” z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 12 b, 69-220 Ośno Lubuskie.
2. Koszty leczenia i opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w przypadkach wskazanych w ust. 1 pokrywa
Gmina.
3. Zgłoszenia w sprawie zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych przyjmuje Urząd Miejski
w Ośnie Lubuskim, lekarz weterynarii oraz organy policji.
§ 7. 1. Bezdomne i zabłąkane zwierzęta gospodarskie umieszcza się w gospodarstwie rolnym położonym
w miejscowości Kochań 9/2, 69-220 Ośno Lubuskie za zgodą właściciela gospodarstwa.
2. Gospodarstwo rolne zapewnia zwierzętom gospodarskim schronienie, wyżywienie i opiekę
weterynaryjną.
3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły
swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina.
§ 8. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, rozumianymi jako koty urodzone i żyjące na
wolności w ekosystemie wiejskim bądź miejskim, w tym ich dokarmianie, Gmina realizuje poprzez zakup
i wydawanie karmy osobom chętnym do dokarmiania kotów wolno żyjących - opiekunom kotów.
2. Gmina prowadzi rejestr opiekunów kotów.
§ 9. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 15000 zł, zabezpieczone
są w budżecie Gminy na rok 2016.
§ 10. Środki o których mowa w § 9 wydatkowane będą w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem
zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów oraz na podstawie stosownych porozumień i umów zawieranych z realizatorami
poszczególnych zadań objętych programem.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Henryk Łapko

