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UCHWAŁA NR VI.35.2019
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii
oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich uchwala się, co następuje:
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZABÓR W 2019 ROKU
§ 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
zwanego w treści uchwały „Programem” jest:
1) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
2) zapobieganie bezdomności psów i kotów;
3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu bezpańskich psów i kotów;
4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt odbywa się, poprzez zawarcie
umowy z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt - Łużycką Spółdzielnią Socjalną.
§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie odbywa się po zlokalizowaniu miejsc
przebywania wolno żyjących kotów. Zapewnienie im wody pitnej oraz okresowe dokarmianie następuje
w miejscu ich przebywania.
§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i przeprowadzane jest w zależności od potrzeb,
na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu.
2. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane przez zewnętrzny podmiot posiadający zezwolenie na
wyłapywanie zwierząt, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług.
3. Odłowione zwierzęta przed przekazaniem do schroniska przetrzymywane będą w miejscu czasowego
pobytu przy ul. Kwiatowej w Zaborze.
4. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku
koszty wyłapania, przewiezienia, pobytu w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej ponosi właściciel
lub opiekun zwierzęcia.
§ 5. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez obligatoryjną sterylizację
albo kastrację zwierząt przyjętych do schroniska dla bezpańskich zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których
istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia i/lub wiek.
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2. Gmina Zabór ogranicza populację bezpańskich zwierząt poprzez pokrywanie kosztów sterylizacji lub
kastracji wolno żyjących kotów, o których mowa w § 3.
3. Ilość zabiegów określonych w ust. 2 będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych na
powyższe cele w budżecie Gminy Zabór na 2019 rok.
§ 6. Prowadzenie działań mających na celu znalezienie nowych właścicieli zwierząt poprzez:
1) informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach;
2) akcję adopcyjną bezdomnych zwierząt;
3) pokrywanie kosztów zabiegu sterylizacji i kastracji zwierzęcia, wykonaną w razie potrzeby staraniem
przyszłego właściciela;
4) dofinansowanie pobytu zwierzęcia u nowego właściciela przez okres 6 miesięcy, płatne w kwocie 100 zł
miesięcznie;
5) pokrywanie kosztów dowozu zwierzęcia na zabieg, o którym mowa w pkt 3, w kwocie 80 zł.
§ 7. 1. Usypianiem ślepych miotów zajmuje się uprawniony lekarzem weterynarii, z którym Gmina Zabór
zawarła stosowna umowę.
2. Usypianiu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, o których mowa w ust. 1, dla których nie ma możliwości
zapewnienia właścicieli.
§ 8. Gmina Zabór zapewnia miejsce i opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie
rolnym położonym w miejscowości Przytok ul. Akacjowa 5.
§ 9. Gmina Zabór zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną bezpańskim zwierzętom, które ucierpiały
w wyniku zdarzeń drogowych poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii.
§ 10. Na realizację Programu Gmina Zabór przeznacza środki finansowe w kwocie 8600 zł. Środki
finansowe wydatkowane są na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXX.224.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie
programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabór.
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