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UCHWAŁA NR 36/8/VI/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Iłowa
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) i art. 11a ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2019 poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Iłowa w 2019 r. zwany dalej „Programem’’.
§ 2. W ramach Programu Gmina Iłowa realizuje cele określone w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt.
§ 3. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Iłowa miejsca w schronisku:
1) zawiera się umowę ze Schroniskiem dla zwierząt w Piotrowie prowadzonym przez Łużycką Spółdzielnię
Socjalną, Piotrów 2, 68-132 Przewóz, zwanym dalej ,,Schroniskiem”;
2) do czasu ustalenia właściciela zwierzęcia lub przybycia pracowników schroniska, zapewnia się zwierzętom
„bezdomnym” miejsce tymczasowe na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Iłowej przy ul. Żagańskiej
80, administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) prowadzenie rejestru zgłaszających się mieszkańców, którzy chcą pełnić rolę opiekunów społecznych dla
kotów wolno żyjących;
3) ponoszenie kosztów dokarmiania kotów wolno żyjących na wniosek opiekunów społecznych;
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi;
5) prowadzenie sterylizacji wolno żyjących kotów z terenu gminy Iłowa, którymi opiekują się opiekunowie
społeczni.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na następujących zasadach:
1) przyjmowane będą zgłoszenia o błąkających się zwierzętach;
2) odłowieniu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka, a w chwili znalezienia nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod
której opieką zwierzę dotąd pozostawało;
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3) odławianie zwierząt bezdomnych powinno być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia, a także nie będzie zadawał cierpienia wyłapywanym
zwierzętom;
4) odławianie zwierząt domowych, o których mowa w pkt 3, przeprowadzone będzie przez pracowników
Schroniska, o których mowa w § 3 pkt 1;
5) odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska dla zwierząt, gdzie pozostają do
czasu odnalezienia właściciela albo znalezienia nowego opiekuna;
6) odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego w miejscowości
Czyżówek 54, 68-120 Iłowa.
§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt:
1) w ramach realizacji Programu, prowadzona będzie sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych
z terenu gminy Iłowa, które trafią do schroniska dla zwierząt;
2) czynności, o których mowa w pkt 1 będzie przeprowadzać lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku na
podstawie umowy zawartej z tym podmiotem.
§ 7. W ramach Programu prowadzi się poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
1) zobowiązanie podmiotu prowadzącego Schronisko dla zwierząt, w którym tymczasowo będą przebywać
bezdomne zwierzęta z terenu gminy Iłowa, do prowadzenia działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania; zasady w tym zakresie określa umowa zawarta z tym
podmiotem;
2) prowadzenie akcji adopcyjnej, za pośrednictwem strony internetowej gminy Iłowa stale uaktualnianej,
przedstawiającej zdjęcia oraz informacje o bezdomnych zwierzętach;
3) wprowadzenie zachęty adopcyjnej w formie pieniężnej dla tych osób, które podejmą się adopcji psa.
Zachęta adopcyjna w wysokości 500 zł zostanie wypłacona po okresie 1 roku opieki nad adoptowanym
psem. Wprowadza się jednorazową wyprawkę adopcyjną w formie rzeczowej do kwoty 500 zł na każdego
adoptowanego psa.
§ 8. Usypianie ślepych miotów realizuje lekarz weterynarii w schronisku dla zwierząt lek. wet. Natalia
Kolanko-Plis, prowadząca lecznicę dla zwierząt w Czyżówku 3, 68-120 Iłowa.
§ 9. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Czyżówek 54, 68-120 Iłowa.
Zasady przetrzymywania zwierząt oraz obowiązki stron określa umowa zawarta z właścicielem gospodarstwa.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowane będzie przez lekarza weterynarii Panią Natalię Kolanko-Plis, na podstawie umowy z dnia
2 stycznia 2019 r.
§ 11. Plan znakowania zwierząt w Gminie Iłowa będzie realizowany przez:
1) bezpłatne czipowania psów, których właściciele mieszkają na terenie Gminy Iłowa;
2) plan znakowania zwierząt realizowany będzie przez lekarza weterynarii, o którym mowa w § 8.
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Iłowa na rok 2019 w kwocie 77 500,00zł.
§ 13. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu będą wydatkowane poprzez zlecanie, zgodnie
z zapotrzebowaniem, usług i dostaw, z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.
§ 14. Sposób wydatkowania środków finansowanych na realizację Programu:
1
2
3
4

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
odławianie bezdomnych zwierząt
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt
usypianie ślepych miotów

56 000,00
1000,00
2000,00
500,00
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zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we
wskazanym w § 9 gospodarstwie rolnym
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
zachęta i wyprawka adopcyjna
czipowanie psów posiadających właścicieli
Zakup karmy dla bezpańskich zwierząt i wolno żyjących kotów
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2000,00
2000,00
4000,00
5000,00
5000,00

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Wdowiak

