
UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Niemce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Niemce

Henryk Ziębowicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/353/2014 

Rady Gminy Niemce 

z dnia 14 marca 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Niemce w 2014 r. 

I Cele programu 

§ 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Niemce w 2014 r. zwany dalej Programem jest: 

1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)

2. zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: 

1) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, 

2) prowadzenie ewidencji zwierząt zaginionych, 

3) informowanie mieszkańców o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt, 

3. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt. 

II Realizacja programu 

§ 2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy 
Niemce, a w szczególności do psów i kotów. 

§ 3. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą: 

1. Gmina Niemce, zwana dalej Gminą, 

2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, 
Renata Olszewska, Rachów Stary, 23-235 Annopol, z którym Gabinet Weterynaryjny, Ciecierzyn 80 A, 21-003 
Ciecierzyn podpisał stosowna umowę. 

3. Gabinet weterynaryjny, Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn, zwany dalej Gabinetem 

4. organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. 

§ 4. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Niemce. 

III Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom 

§ 5. Wyłapane, bezdomne zwierzęta docelowo będą umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, 
Renata Olszewska, Rachów Stary, 23-235 Annopol. 

§ 6. W przypadku braku miejsca w schronisku lub odmowy przyjęcia odłowionego zwierzęcia przez 
schronisko, zwierzęta będą tymczasowo umieszczane w Gabinecie, który posiada właściwe warunki do czasowego 
przetrzymywaia zwierząt bezdomnych. 

IV Opieka nad wolnożyjącymi kotami 

§ 7. Opieka nad wolnożyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 
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1. podjęcie działań mających na celu ustalenie miejsc bytowania wolnożyjących kotów, 

2. zapewnianie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania, 

3. w miarę możliwości zapewnianie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym, 

4. powierzanie realizacji ww. zadań jednostkom pomocniczym Gminy, wolontariuszom - Pan Edward 
Lewandowski oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

V Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 8. Na terenie gminy bezdomne zwierzęta będą odławiane stale, na podstawie zgłoszenia mieszkańców oraz 
Policji. 

§ 9. 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 agresywne, zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

§ 10. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisała stosowną umowę 
z Gabinetem. 

§ 11. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez Gabinet, 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. 

§ 12. Transport bezdomnych zwierząt jest realizowany przez Gabinet oraz odbywa się środkiem transportu 
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

VI Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach 

§ 13. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na 
zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

§ 14. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

VII Zapobieganie bezdomności zwierząt 

§ 15. Gmina zapobiega bezdomności zwierząt poprzez: 

1. zamieszczanie informacji dotyczących zaginięcia zwierząt na wniosek ich właścicieli na stronie internetowej 
Urzędu Gminy, 

2. informowanie mieszkańców o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt, 

3. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt: 

1) Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Poszkodowanych w Wypadkach i w Wyniku Przemocy Ludzkiej, ul. 
Janowska 5c, 20-509 Lublin 

§ 16. Gmina założy i będzie prowadziła rejestr osób zainteresowanych adopcją zwierząt bezdomnych. 

§ 17. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, odpowiadają ich dotychczasowi właściciele. 

VIII Usypianie ślepych miotów 

§ 18. Usypianie ślepych miotów będzie się odbywało w Gabinecie, wyłącznie przez lekarza weterynarii 
w miejscu do tego przeznaczonym. 

§ 19. Fakt uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Gminę. 

§ 20. Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy 
tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. Usypiane zwierzęta muszą być traktowane – do ostatniej 
chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić im trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia 
powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i jedyny dopuszczający przez TOnZ 
w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie). 
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§ 21. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

IX Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 22. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne 
w miejscowości Rudka Kozłowiecka. 

§ 23. Gmina będzie pokrywać 100% kosztów realizacji zlecenia za przyjęcie bezdomnego lub odebranego 
zwierzęcia gospodarskiego . 

§ 24. Jednocześnie z umieszczeniem zwierzęcia w gospodarstwie, gmina podejmie starania w kierunku 
znalezienia nowego właściciela dla zwierzęcia bezdomnego. 

X Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 25. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii świadczącym usługi całodobowo – Gabinet 
Weterynaryjny, Ciecierzyn 80 A, 21-003 Ciecierzyn tel. (81) 756-12-80, 605-731-729 

XI Edukacja mieszkańców 

§ 26. We współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w ramach Programu 
realizowane są działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie: 

1. odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania, 

2. propagowania sterylizacji i kastracji psów i kotów, 

3. propagowania adopcji zwierząt bezdomnych. 

XII Finansowanie programu 

§ 27. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina. 

§ 28. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Niemce w kwocie 100 000 złotych. 

§ 29. Środki finansowe wydatkowane są poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Niemce

Henryk Ziębowicz

Uchwalony Strona 3




