
UCHWAŁA NR IV/18/15
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2015 rok.

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 856) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2015 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Załącznik do Uchwały Nr IV/18/15

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w Gminie Stary Lubotyń na rok 2015

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Gminie Stary Lubotyń zwany w dalszej części Programem jest zgodny z ustawą o ochronie 
zwierząt oraz Strategią Rozwoju Gminy Stary Lubotyń.

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 
2014 w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek.

3. W programie określono dziesięć zadań, których wybór został podyktowany zapisami
art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) oraz wnioskami 
wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych zwierząt na 
terenie Gminy.

Cele programu
§ 2. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców Gminy Stary Lubotyń w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów 
i kotów.

Zadania w ramach programu
§ 3. W ramach programu Gmina Stary Lubotyń realizuje następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie 
rolnym;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia 
niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna;

9) plan znakowania zwierząt w gminie – prowadzenie Gminnego Rejestru Psów;
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10) działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.

Wykonawcy programu
§ 4. Realizację zadań w ramach programu prowadzi Urząd Gminy w Starym Lubotyniu w zakresie 
koordynatora zadań realizowanych w ramach programu poprzez:

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bąkówka, zwane 
w dalszej części Schroniskiem w zakresie dotyczącym zwierząt domowych, tj. zadań 
wymienionych w § 3 pkt 3-6 oraz pkt 9-10;

2) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt przez współpracę z organami wymienionymi w ust. 1, w zakresie zadań wymienionych 
w § 3 pkt 2, 5, 10 ;

3) zakłady lecznictwa dla zwierząt lub lekarzy weterynarii, prowadzących zarejestrowaną działalność 
lecznictwa zwierząt, zapewniających opiekę lekarsko-weterynaryjną zwierzętom domowym 
przebywającym w Schronisku w zakresie wymienionym w § 3 pkt. 8.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 5. 1. Schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu 
wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Stary Lubotyń.

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin Schroniska 
dla zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej.

Opieka nad wolnożyjacymi kotami
§ 6. 1. Opiekę nad wolnożyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami 
Gminy Stary Lubotyń realizuje się przy współpracy Gminy z organizacjami społecznymi, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na podstawie zawartych umów.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

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

2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;

5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. 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 opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy Stary 
Lubotyń podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców Gminy o bezdomnych 
zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy w Starym Lubotyniu lub Schronisko.

3. Odławianie zwierząt bezdomnych winno być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie 
zadawał im cierpienia.
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4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie 
zwierząt.

5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa 
rolnego.

Starylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 8. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie 
z Regulaminem Schroniska dla zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie do 14 dni, licząc od dnia umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na 
możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan 
zdrowia lub wiek.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 9. 1. Zwierzęta przebywające w Schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają poddane 
zabiegom lekarsko – weterynaryjnym zgodnie z Regulaminem schroniska i następnie mogą być 
przeznaczone do adopcji.

2. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości 
z adresem zameldowania po podpisaniu umowy adopcyjnej.

3. Schronisko umożliwia osobom chcącym oddać zwierzę nieodpłatne zbycie zwierzęcia 
domowego poprzez umieszczanie stosownej informacji wraz ze zdjęciem zwierzęcia na stronie 
internetowej schroniska.

Usypianie ślepych miotów
§ 10. 1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku;

2. Zabiegi usypiania tzw. ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zapewniający opiekę 
lekarsko-weterynaryjną zwierzętom domowym przebywającym w Schronisku.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
§ 11. 1. Gospodarstwo rolne Gniazdowo 42a, 07-303 Stary Lubotyń, przyjmuje i zapewnia opiekę 
bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy 
Stary Lubotyń.

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa 
porozumienie.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt
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§ 12. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz 
zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub zycia niezbędna jest 
pomoc lekarsko-weterynaryjna, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy Stary 
Lubotyń, realizowana jest poprzez:

1) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej przez zakłady lecznictwa dla zwierząt lub lekarzy 
weterynarii, prowadzących zarejestrowaną działalność lecznictwa zwierząt, zapewniających 
opiekę lekarsko-weterynaryjną zwierzętom domowym przebywajacym w Schronisku;

2) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej przez przychodnię weterynaryjną VETiVET s.c 
Wojciech Dymerski, Artur Koda, Stary Lubotyń 36a na terenie gminy, świadczącą opiekę 
weterynaryjną w przypadku zdarzeń mających miejsce poza godzinami dyżuru lekarza 
w Schronisku.

Plan znakowania zwierząt w Gminie - Gminny Rejestr Psów
§ 13. Plan znakowania zwierząt w gminie jest realizowany przez:

1) bezpłatne znakowanie psów należących do mieszkańców Gminy Stary Lubotyń przez 
wszczepianie mikrochipa we wskazanych zakładach weterynaryjnych oraz Schronisko;

2) prowadzenie bazy danych o nazwie Gminny Rejestr Psów przez Urząd Gminy.

Zadania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
§ 14. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno – 
informacyjnym, przy współpracy z organizacjami wymienionymi w § 4 ust. 2:

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego 
traktowania;

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;

3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych;

4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu 
zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów z legalnych źródeł;

5) informowanie o obowiązku rejestracji psów w ramach Gminnego Rejestru Psów.

Finansowanie programu
§ 15. 1. Na realizację Programu na rok 2015 planuje się kwotę – 30.000 zł, w zakresie dotyczącym 
zwierząt domowych, przeznaczono na:

1) zadania realizowane przez Schronisko dla zwierząt w ramach Programu – 20.000 zł;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami tj. sterylizację kotek – 1000 zł i dokarmianie – 1000 zł;

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych, tj. umowę 
z lekarzem weterynarii – 5.000 zł;

4) elektroniczne znakowanie zwierząt – 3.000 zł.

2. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, 
leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela, albo 
z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.

Opiniowanie programu

Id: B3A8B384-5815-4A14-9FA3-4B7BD2110753. Podpisany Strona 4



§ 16. 1. Projekt Programu został opracowany przez pracownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych, 
który - zgodnie z zakresem obowiązków - zajmuje się między innymi rolnictwem i ochroną zwierząt.

2. Projekt został przygotowany w oparciu o doświadczenia lat poprzednich.

3. Projekt niniejszego Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej oraz zarządcom obwodów łowieckich, działających na terenie 
gminy. Wpłynęły opinie pozytywne.

4. Program przedstawiony został również innym organizacjom społecznym, o których mowa 
w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt w formie konsultacji społecznych.

5. W ramach konsultacji projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu ( www.bip.lubotyn.pl) w dniu 30 stycznia 2015 r.

6. Termin do wniesienia opinii do projektu Programu został wyznaczony do dnia 20 lutego 
2015 r., z podaniem informacji, iż opinie i wnioski wniesione po tym terminie nie będą uwzględniane.

7. W wyniku konsultacji wniosków i uwag nie wniesiono.
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