
 
Nr O-S.0007.214.2014  

 
UCHWAŁA Nr XXX/214/2014  

 

RADY GMINY ŁAZISKA 
 

z dnia 28 marca 2014 r. 
 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.              
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz z art. 11 
ust. 1 i art. 11a ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w 
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.  
 

§ 3. 
 

Traci moc uchwała Nr XXI/147/2013 z dnia 12 marca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 



Załącznik  
do Uchwały Nr XXX/214/2014 
Rady Gminy Łaziska 
z dnia 28 marca 2014 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1  

Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich 
bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności    
do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy 
Łaziska. 
 
 

Rozdział II 
Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami  
oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

 
§2 

 

1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy 
Łaziska realizuje się poprzez:  
1) zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 
2) odławianie bezdomnych zwierząt, po uprzednim otrzymaniu 

zgłoszenia z informacją dotyczącą co najmniej miejsca przebywania 
zwierzęcia, 

3) obligatoryjną sterylizację lub kastracje zwierząt w schronisku, 
4) usypianie ślepych miotów, 
5) poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane będą przez Schronisko 
dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów. 



 2 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla 
życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, a usługa 
odłowienia następuje każdorazowo po ustnym, telefonicznym          
lub mailowym zgłoszeniu informacji o miejscu przebywania 
zwierzęcia do pracownika Urzędu Gminy Łaziska. 

 
§3 

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 
1) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących        

na terenie Gminy Łaziska, 
2) dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono 

ich skupiska. 
 

§4 
 

Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się,  zostały 
porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela 
lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały, a także w 
przypadku odebrania zwierzęcia gospodarskiego dotychczasowemu 
właścicielowi, zostaną one umieszczone w gospodarstwie Pan Jana 
Słowika zam. Łaziska 40, 24-335 Łaziska, w celu zapewnienia im 
należytej opieki.  
 

§5 
 

1. Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Dariusza 
Kuźmierskiego Gabinet Weterynaryjny Opieka Nad Zwierzętami 
Bezdomnymi ul. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko. 

2. Usługa weterynaryjna wykonywana w związku ze zdarzeniem 
drogowym z udziałem zwierzęcia będzie obejmowała w zależności od 
potrzeby: 
1) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie, 
2) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie, 
3) podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia, 
4) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji, 
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5) okresowe przetrzymywanie leczonych zwierząt, 
6) poddanie zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich 

środków farmakologicznych, 
7) zabezpieczenie i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok 

zwierzęcia. 
3. Opieka nad zwierzęciem bezdomnym, poszkodowanym podczas 

zdarzenia drogowego, następuje po każdorazowym zgłoszeniu 
ustnym, telefonicznym lub mailowym informacji o miejscu zdarzenia 
do pracownika Urzędu Gminy Łaziska. 

 
Rozdział III 

Postanowienia końcowe 
 

§6 
 

1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Łaziska 
zabezpieczonych na rok 2014 w wysokości 20 000 zł. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą na zadania 

określone  w § 3 i § 6 zgodnie z cenami podmiotów realizujących 

usługi oraz na zadanie określone w  § 4 i § 5 w zależności od potrzeb. 
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