
Załącznik  

                                                                             do uchwały Nr XLIII/150/14  
Rady Gminy Łubnice 

           z dnia 28 kwietnia 2014 roku 
                                                                              
 
 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy Łubnice  

w 2014 roku 
 
 

 
WPROWADZENIE 

 
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   uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Łubnice”, zwanego 
dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  
Uchwała ma zastosowanie do wszystkich    bezdomnych zwierząt domowych, w tym w 
szczególności  do bezdomnych kotów i psów przebywających w granicach administracyjnych 
Gminy 
 
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  
1. niekontrolowane rozmnażanie,  
2. porzucanie zwierząt przez właścicieli,  
3. ucieczki zwierząt,  
4. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze  
    szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji 
 
Metody zapobiegania bezdomności zwierząt:  
- zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji   poprzez prowadzenie działań  
    edukacyjno-informacyjnych   
 
  

§1. 
Cel i zadania Programu 

 
1. zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych,   
2. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie, 
3. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez  
    poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, 
4. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                   
    z udziałem zwierząt bezdomnych; 
5. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz  
    edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach                             
    i opiekunach kotów i psów,  
6. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 
 
  
 



 
§2. 

Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt Gmina Łubnice  
prowadzi we współpracy z   : 
 
1.  organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt        
2.  placówkami oświatowymi,  w zakresie uczestnictwa w działaniach informacyjnych 
     i edukacyjnych mieszkańców, 

§3. 
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

 
Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Łubnice polega na: 
1.  odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych 
     i błąkających się po terenie Gminy Łubnice,      
2. poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt 
    bezdomnych, 
3. zmniejszaniu populacji bezdomnych psów poprzez usypianie w uzasadnionych     
    przypadkach ślepych miotów, 
4. zmniejszaniu populacji bezdomnych kotów poprzez dokonywanie w uzasadnionych       
    przypadkach usypiania ślepych miotów  , 
5. edukacji mieszkańców Gminy Łubnice w zakresie kształtowania prawidłowych  
    postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków      
     spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, 
6. podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt  
    niezgodnie z przepisami ustawy, 
  

§4. 
 

 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt gmina 
będzie realizować na podstawie umowy podpisanej ze schroniskiem. 

  
§5 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 
 
1. ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno-żyjące; 
2. zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania; 
3. w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy; 
4. współdziałanie z organizacjami społecznymi w w/w zakresie; 

 
§ 6. 

1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 
a) stałe na interwencje; 
b) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do  
    których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką  
    dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu                              
    i bezpieczeństwu ludzi. 
 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu                           
     specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza  
     zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 
 4. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej  
     wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie biuletynu              
     informacji publicznej Urzędu Gminy oraz za pośrednictwem sołtysów. 
5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym  
     do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 



6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie realizował uprawniony podmiot  
    posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na   
    wykonanie usługi. 
7. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczone i przekazane będą do schroniska gdzie  
    pozostaną pod jego opieką. 

  
§7 

1. Gmina realizuję obligatoryjną sterylizację i kastrację w schroniskach dla zwierząt na 
zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko. 

   
2. Zabiegi sterylizacji i  kastracji  mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza     

    weterynarii , na zlecenie właścicieli zwierząt zgodnie z prowadzoną akcją edukacyjną  
    wśród mieszkańców.  
 

§8 
 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 
 
1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo  
    przyjęty na terenie gminy w tym na stronach internetowych; 
2. współdziałanie z organizacjami społecznymi Sołtysami oraz Radnymi Gminy w zakresie    
    poszukiwania nowych  właścicieli zwierząt. 

 
§9 

 
Usypianie  ślepych miotów. 

 
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w  
    schronisku dla zwierząt bezdomnych, lub w lecznicy dla zwierząt.  
2. Wymagany jest humanitarny  stosunek pracownika do czworonoga. 
3. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez  
    gminę. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przy 
    jaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia  
    powinien być wykonany  w sposób humanitarny . 
4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich  
    przez odpowiednie służby do tego przeznaczone. 
 

§10 
1. Gospodarstwo rolne położone w miejscowości Przeczów 46 przyjmuje i zapewnia opiekę  
    bezdomnym  zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi  
    granicami Gminy   Łubnice. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze    
    zwierzętami   gospodarskimi określa umowa zawarta z Gminą. 
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w  
    zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

 

§11 

 
 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                      

z udziałem zwierząt bezdomnych realizowany jest  w oparciu o  umowę zawartą z lekarzem 
weterynarii  świadczącym usługi całodobowo. 

 
 

§12 
  

Działania edukacyjne 



 
Gmina Łubnice w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu 
podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i 
zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających 
na właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez ulotki, plakaty, 
rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej 
Urzędu  Gminy 
 

§13. 
Realizacja zadań,  określonych niniejszym programem może zostać powierzona podmiotowi 
prowadzącemu schronisko dla zwierząt. 

 
§14. 

 
Finansowanie zadań określonych programem 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina. 
2. Na realizację zadań określonych w niniejszym programie zabezpieczone zostaną środki              
    w kwocie 5000 zł.  
3. Środki określone w ust. 2 będą wydatkowane zgodnie z  z ustawą  z dnia 29 stycznia  
    2004r-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) 
  
 
 
 
  
 

 


