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Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 30 maja 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w 2012 r.

§ 1. Rada Miejska w Lubaczowie określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt
domowych:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, postępowania z nimi, w tym postępowania na

wypadek stwierdzenia obecności zwierząt bezdomnych.

Realizacja założonych celów

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1) zbieranie z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów zwierząt, w tym psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się,

pozostających bez opieki właściciela,

2) umożliwienie przekazywania pod tymczasową opiekę gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela,

długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela,

3) zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom zebranym

z terenu gminy oraz zwierzętom, które utraciły właściciela,

4) poszukiwanie ich poprzednich właścicieli, a w przypadku braku lub niemożności ich znalezienia poszukiwanie nowych
właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających na tymczasowo pod opieką gminy, bądź też przekazywanie tych zwierząt

do schroniska,

5) zapewnienia całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom, uwalnianie zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-
weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz zwierzętom wymagających takiej opieki,

których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach poprzez podpisanie umowy z lekarzem

weterynarii Panem Krzysztofem Kornagą - właścicielem Gabinetu Weterynaryjnego w Lubaczowie ,

6) odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywać się będzie w zależności od potrzeby z urzędu lub na

zgłoszenie interwencyjne, prowadzone przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wyłapywania zwierząt,

7) zapewnienie dalszej opieki na odłowionymi zwierzętami poprzez zawarcie przez gminę umowy z podmiotem prowadzącym

działalność w tym zakresie,

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie
umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa Panem Tomaszem Szczygieł zam. Lubaczów, ul. Płk Dąbka 8,

9) monitorowanie największych skupisk wolno żyjących kotów na terenie gminy i dokarmianie ich w miarę potrzeby.

§ 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt oraz

postępowania z nimi,
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2) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji oraz oznakowania psów bezdomnych pozostających pod tymczasową
opieką gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom,

3) usypianie na koszt gminy ślepych miotów pochodzących od bezdomnych suk i kocic, w wyjątkowych przypadkach o których
decyduje wyłącznie lekarz weterynarii przeprowadzający eutanazję,

4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia rozrodczości polegającą na ich
sterylizacji i kastracji.

§ 4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miejskiej Lubaczów realizowane jest poprzez:

1) nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania ich na smyczy, a w przypadku psów należących do
ras agresywnych, mieszańców tych ras, oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi - także obowiązku
prowadzenia na terenach publicznych psa w kagańcu,

2) egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,

3) konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt
domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 5. Edukacja mieszkańców Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i postępowania z nimi
realizowana poprzez:

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony
środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki
nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, których statutowym celem działania lub jednym
z celów jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców gminy w ramach

działalności w tego typu organizacjach,

3) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt
i postępowania z nimi oraz zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi

i instytucjami.

§ 6. Źródła finansowania realizacji programu:

1) Rada Miejska w Lubaczowie uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań gminy
związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt,

2) Na rok 2012 w budżecie Gminy Miejskiej Lubaczów zostały przeznaczone środki w wysokości 2,000 złotych(słownie: dwa

tysiące złotych).

§ 7. Za wyjątkowy przypadek w odniesieniu do § 3 pkt. 3 należy rozumieć

1) zły stan zdrowia miotów uniemożliwiający ich wyleczenie lub doprowadzenie do stanu zdrowia właściwego dla danego

gatunku,

2) niemożność przyjęcia suki lub kotki z miotem przez schronisko dla zwierząt lub przyjęcia kotki lub suki przez chętnego ze

względu na obecność miotu.

inż. Zdźjstew Cioch
PrzewodniczfifylRady Miejskiej

w Li/baciowie
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