
 

 

UCHWAŁA NR VI/42/15 

RADY MIEJSKIEJ W LESKU 

z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2015 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Lesku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na rok 2015”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Lesku 

 

 

Tomasz Bebkiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2015 r.

Poz. 1191



Załącznik do Uchwały Nr VI/42/15 

Rady Miejskiej w Lesku 

z dnia 26 marca 2015 r. 

PROGRAM 

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2015 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, 

w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających 

na terenie Gminy Lesko. 

§ 2. 1. Ilekroć w programie jest mowa o : 

1) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowane na działce  

nr ewid. 142/2 w miejscowości Lesko – Wola Postołowa. 

2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

3) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze 

jego towarzysza; 

4) zwierząt gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt domowych; 

5) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

6) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko w 2015 roku. 

§ 3.  

Wykonawcy programu 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przy pomocy Referatu Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości 

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Lesko. 

2. organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 

3. schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

4. Komenda Powiatowa Policji w Lesku. 

§ 4.  

Cel i zadania programu 

1. Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko; 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

2. Program obejmuje realizację następujących zadań : 

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku; 

2) zapewnienie opieki nad kotami wolnożyjącymi; 

3) odławianie zwierząt bezdomnych; 
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4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych; 

6) usypanie ślepych miotów; 

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

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 5.  

Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku z terenu Gminy Lesko realizowane będzie 

na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym Karol Kusal, który prowadzi Schronisko dla 

zwierząt bezdomnych zlokalizowane na terenie działki nr ew. 142/2 obręb Lesko – Wola Postołowa. 

2. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres 14 dni od daty przyjęcia do schroniska. 

3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w schronisku, bezpośrednio po ich 

przyjęciu. 

4. Zwierzęta bezdomne trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia, są 

trwale znakowane poprzez podskórne wszczepienie elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane do 

bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego. 

5. Szczegółowy sposób postępowania określa regulamin schroniska. 

§ 6.  

Opieka nad kotami wolnożyjącymi 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Lesko jest realizowana 

we współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie jesienno –zimowo- wiosennym poprzez zakup 

karmy i przekazywanie jej społecznym opiekunom kotów 

3) sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących w Schronisku, 

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom w Schronisku. 

§ 7.  

Odławianie zwierząt bezdomnych 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lesko będzie realizowane przez Gabinet 

Weterynaryjny Karol Kusal na podstawie zawartej z Gminą umowy. 

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opiekę 

zwierzę dotąd pozostawało. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały i będzie dokonywane na zgłoszenie 

pracownika Urzędu Miasta i Gminy Lesko– po uzyskaniu informacji od mieszkańców Gminy Lesko oraz 

Policji. 

4. Odłowione zwierzęta domowe podlegają umieszczaniu w Schronisku. 

5. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie 

2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji. 
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§ 8.  

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

1. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w Schronisku będzie prowadzona obligatoryjna 

sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan 

zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu. 

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz usypianie ślepych miotów będą wyłącznie przez lekarza 

weterynarii. 

§ 9.  

Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez: 

1) Schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, którzy 

zapewnią zwierzętom należyte warunki bytowania. 

2) Gminę Lesko– poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających 

do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Lesko, www.lesko.pl . 

§ 10.  

Usypianie ślepych miotów 

1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Usypanie ślepych miotów jest dokonywane w schronisku, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. 

3. Zabiegi usypiania miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w lecznicy schroniska. 

§ 11.  

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

Bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom będą umieszczane 

w gospodarstwie rolnym w Lesku, ul. Kwiatowa 60 prowadzonym przez Pana Karola Kusal – na podstawie 

zawartej z Gminą umowy. 

§ 12.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, 

na terenie Gminy Lesko realizowana będzie przez zapewnienie całodobowego dyżuru Pana Karola Kusala 

lekarza weterynarii. Kontakt telefoniczny pod nr tel.: 605-823-821. 

§ 13.  

Finansowanie programu 

1. Na realizację niniejszego „Programu”: Gmina Lesko przeznacza w budżecie na rok 2015 kwotę 

15 000,00 zł. 

2. Środki finansowe będą wydatkowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Lesku 

 

 

Tomasz Bebkiewicz 
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Uzasadnienie  

do projektu Uchwały Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Lesku 

z dnia 26 marca 2015 roku 

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lesko”. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1, ustawy o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) 

zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt należy do zadań 

własnych gmin, a do kompetencji Rady Miejskiej w Lesku należy przyjęcie programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt na podstawie art. 11a ust. 1 ww. ustawy. 

Wykonując przepis art. 11a ust. 7 ustawy, projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w Lesku na rok 2015 przekazano do zaopiniowania: 

1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, 

2) Komendzie Powiatowej Policji, 

3) zarządcom obwodów łowieckich obejmujących teren Gminy Lesko, tj. Koło Łowieckie „ŻBIK” 

Uherce, Koło Łowieckie „RYS” Lesko, Koło Łowieckie „PONOWA” Lesko, Koło Łowieckie ŚWISTAK” 

Zagórz, 

4) organizacjom społecznym działającym na rzecz ochrony zwierząt tj. Bieszczadzkie Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami w Lesku. 

Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

Komendanta Powiatowego Policji. 

Opiniujący Program zarządcy obwodów łowieckich oraz organizacje społeczne – nie wniosły uwag do 

projektu Programu. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Lesku 

 

 

Tomasz Bebkiewicz 
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