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Poz. 979
UCHWAŁA NR VI/36/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994
ze zmianami) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r., poz. 122) Rada
Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Lubniewice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubniewicach
Edward Białek
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Załącznik
do uchwały Nr VI / 36 / 2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 marca2019 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lubniewice w 2019r.”
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Rozdział I
CELE ORAZ WYKONAWCY PROGRAMU
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi na terenie Gminy Lubniewice.
2. Zadania priorytetowe Programu:
1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów;
2) dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, usypiania ślepych miotów psów i kotów bezdomnych;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubniewice w schronisku;
4) sprawowanie opieki nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) odławianie bezdomnych zwierząt;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
8) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami
ustawy;
9) promowanie wśród mieszkańców gminy zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
właścicieli zwierząt domowych.
3. Wykonawcami programu są:
1) Gmina Lubniewice;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z umową podpisaną z Konsorcjum Vet-Zoo Serwis
reprezentowane przez lek. wet. Zenona Jażdżewskiego z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka;
3) Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom we współpracy
z organami gminy;
4) Funkcję koordynatora działań obejmujących zadania wynikające z programu pełni Referat Inwestycji
i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
Rozdział II
REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane
będzie poprzez:
1) odławianie bezdomnych zwierząt, w tym zagubionych, wałęsających się, pozostających bez właściciela,
w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu adopcji, lub do czasu odnalezienia właściciela;
a) odławianie wykonywane będzie przez Firmę VET – ZOO Serwis, z siedzibą w Trzciance; zgłoszenia
o bezdomnych zwierzętach przyjmuje pracownik Urząd Miejskiego w Lubniewicach pod numerem telefonu:
728 999 104,
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b) odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska dla Zwierząt prowadzonego
w Jędrzejowie (weterynaryjny numer identyfikacyjny: 30023401) na okres kwarantanny, a następnie docelowo
do Schroniska w Nietoperku (weterynaryjny numer identyfikacyjny: 08033401) lub do Schroniska
w Choszcznie (weterynaryjny numer identyfikacyjny: 32023401);
2) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w Gospodarstwie Rolnym w miejscowości Sobieraj, na
działce o numerze ewidencyjnym 3/21 obręb Jarnatów, na podstawie zawartego porozumienia;
3) zapewnienie przez Konsorcjum VET – ZOO Serwis właściwej opieki lekarsko – weterynaryjnej,
schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy oraz zwierzętom, które utraciły
właściciela;
4) zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (szczególnie w przypadkach zdarzeń
drogowych) przez lekarza weterynarii współpracującego z Konsorcjum VET – ZOO Serwis na podstawie
zawartej umowy;
5) promowanie, przez właściwy merytorycznie referat Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, prawidłowych
postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz informowanie o obowiązkach spoczywających na
właścicielach i opiekunach zwierząt;
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, które realizowane będzie przez:
a) Konsorcjum VET – ZOO Serwis, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i mogącym zapewnić im
należyte warunki bytowania,
b) właściwy merytorycznie referat Urzędu Miejskiego w Lubniewicach poprzez promocję adopcji zwierząt.
2. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:
1) wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku, przed przekazaniem ich
nowym właścicielom;
2) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania rozrodczości
poprzez wyłapywanie w celu poddania ich zabiegowi sterylizacji lub kastracji wykonywanemu przez lekarza
weterynarii Elżbietę Cychowską „Gabinet Weterynaryjny” ul. Okopowa 7E Sulęcin, na podstawie zawartej
umowy, a następnie wypuszczenie ich na wolność. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji
bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Lubniewice na warunkach określonych w umowach.
3. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami.
1) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują pracownicy Referatu
Inwestycji i Nieruchomości poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są
w Referacie Inwestycji i Nieruchomości,
b) wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartej umowy z gabinetem weterynaryjnym,
c) wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących skierowań na zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania
ślepych miotów we wskazanym gabinecie weterynaryjnym,
d) podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących przy udziale pracownika referatu Inwestycji
i Nieruchomości;
2) Określa się następujące zasady usypiania ślepych miotów i chorych bezdomnych kotów:
a) usypiać można wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich
właścicieli; lub chore bezdomne, które lekarz weterynarii uzna za nierokujące nadziei na wyzdrowienie,
a dalsze ich życie sprawiałoby im cierpienie i ból,
b) zabieg usypiania przeprowadza wyłącznie lecznica dla zwierząt, z którą Gmina zawarła umowę oraz
lekarz weterynarii współpracujący z Konsorcjum VET – ZOO Serwis prowadzącym schronisko dla
bezdomnych zwierząt.
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Rozdział III
FINANSOWANIE PROGRAMU
Program realizowany będzie z funduszy Gminy zapisanych na ten cel w budżecie na 2019r. w kwocie
25 000,00 zł. Środki te wydatkowane będą w szczególności na odławianie i utrzymanie w schronisku oraz
opiekę weterynaryjną i dokarmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

