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UCHWAŁA NR XXV/176/14
RADY GMINY ŁOMAZY

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łomazy w 2014 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594, z późn. zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856), 
Rada Gminy Łomazy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łomazy w 2014 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zadania realizowane przez Gminę z uwzględnieniem środków finansowych określa załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Bańkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/176/14

Rady Gminy Łomazy

z dnia 31 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Łomazy w 2014 roku. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

CEL PROGRAMU 

§ 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łomazy realizują: 

1) Schronisko poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych; 

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich; 

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi. 

§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje Wójt Gminy poprzez podejmowanie interwencji 
w sprawach kotów wolno żyjących, opiekę nad nimi i dokarmianie. 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łomazy realizuje Schronisko dla bezdomnych Zwierząt 
w Białej Podlaskiej, ul. Olszowa 4. 

§ 5. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska 
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan 
zdrowia i/lub wiek; 

2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji 
zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Łomazy, 

3) Wójt Gminy Łomazy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania 
zabiegów sterylizacji i kastracji. 

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Łomazy oraz na stronie internetowej www.lomazy.pl, 

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii 
zabiegów usypiania ślepych miotów. 

§ 8. 1. W celu właściwej opieki nad zwierzętami gospodarskimi zaniedbanymi wskazuje się gospodarstwo 
rolne Pana Henryka Bańkowskiego ul. Polna 4, 21-532 Łomazy z którym Wójt Gminy Łomazy zawarł stosowną 
umowę. 

2. Wraz z umieszczeniem zwierząt w tym gospodarstwie Gmina Łomazy podejmuje starania w zakresie 
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 
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§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje Wójt Gminy poprzez zawarcie umowy z Panem Arkadiuszem Zięteckim – lekarzem weterynarii ul. 
Wisznicka 14, 21-532 Łomazy. 

§ 10. Zbiórkę, wywożenie i utylizację padłych zwierząt realizuje P.P.P. Bacutil Szpetko, Szpetko Sp. Jawna ul. 
Dęblińska 18, 24-100 Puławy, Oddział Utylizacji w Zastawiu, 24 – 170 Kurów. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 11. Wójt Gminy w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy 
Łomazy (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, działania 
edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 
propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Łomazy. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/176/14

Rady Gminy Łomazy

z dnia 31 marca 2014 r.

Zalacznik2.pdf

Zadania wynikające z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

Zalacznik2.pdf

