
UCHWAŁA NR 745/XLII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej Lubaczów w 2014 r.” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856), 

Rada Miejska w Lubaczowie   uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej Lubaczów w 2014 r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały  powierza się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie. 

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 745/XLII/2014 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów 
w 2014 r. Rada Miejska w Lubaczowie określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

domowych: 

1) zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom; 

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

3) zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) zapewnia obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt; 

5) poszukuje właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnia usypianie ślepych miotów; 

7) wskazuje gospodarstwo rolne 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) wyłapywanie psów bezdomnych lub zagubionych przez właścicieli; 

2) zapewnienie tymczasowej opieki nad  wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami przez pracowników Urzędu Miejskiego 
w Lubaczowie i Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie. W tym celu zakupiono 1 kojec wraz 
z budą, który został usytuowany na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie przy ul. 
Wyszyńskiego oraz zaadaptowano drugi kojec na terenie oczyszczali ścieków w Lubaczowie przy ul. Słonecznej; 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu gminy poprzez podpisanie umowy z lek. wet. 
Krzysztofem Kornagą nr umowy 34/2013; 

4) poszukiwanie dotychczasowego właściciela psa; 

5) udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz zwierzętom wymagających 
takiej opieki, których właścicieli nie ustalono, przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach; 

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

7) zapewnienie dalszej opieki wyłapanym zwierzętom poprzez zawarcie przez gminę umowy z podmiotem prowadzącym 
działalność w tym zakresie. Podpisano porozumienie na usługę tak zwanych „Odłowów interwencyjnych” ze Schroniskiem dla 
Bezdomnych Zwierząt Nowodwór 21-100 Lubartów; 

8) przekazywanie psów pod opiekę mieszkańców gminy (adopcja); 

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

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

§ 3. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Działania w zakresie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez stworzoną elektroniczną, lokalną bazę danych 
zwierząt domowych, dzięki której można szybko znaleźć  zagubione zwierzę lub zaadoptować porzucone; 

2. Publikację zdjęć i opisu odłowionych zwierząt na stronie internetowej urzędu miasta; 
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3. Innymi sposobami w szczególności poprzez współpracę z zainteresowanymi organizacjami społecznymi, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt bezdomności zwierząt, osobami fizycznymi, wolontariuszami i szkołami. 

§ 4. 

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych 

1. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt oraz postępowania 
z nimi; 

2. Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji oraz oznakowania elektronicznego psów bezdomnych pozostających pod 
tymczasową opieką gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom; 

3. Usypianie na koszt gminy ślepych miotów pochodzących od bezdomnych suk i kotek, w wyjątkowych przepadkach o których 
decyduje wyłącznie lekarz weterynarii przeprowadzający eutanazję. 

4. Przeprowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów do oznakowania psów elektronicznym 
systemem identyfikacji. Właściciel psa za jego oznakowanie zapłaci 25 zł. Pozostałe koszty oznakowania elektronicznym 
systemem identyfikacji pokryje Gmina. 

5. Właściciele psów zostają zwolnieni z opłaty od posiadania psów za rok kalendarzowy w którym: 

1) poddali psa oznakowaniu elektronicznym systemem identyfikacji, 

2) adoptowali bezdomnego psa za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubaczowie. 

§ 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt - edukacja 

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 zainteresowanym organizacjami pozarządowymi 
i instytucjami. 

§ 6. Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za podejmowanie działań 

w sprawie bezdomności psów i kotów 

1. Straż Miejska w Lubaczowie - tel: 16 632 80 10 w. 51, tel. kom. 603 117 455. 

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane 
będzie przez Gabinet weterynaryjny - lek. wet. Krzysztof Kornaga Lubaczów ul. Krasickiego 8, tel. 693 128 771. 

§ 7. Finansowanie programu Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach niniejszego programu w kwocie 
6 300,- zł zostały ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Lubaczów na rok 2014. 
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