UCHWAŁA NR ….. (PROJEKT)
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia ………… 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
856 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Łęknica w 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Marszałek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …………
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia ………… 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Łęknica w 2016 roku.
WSTĘP
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Łęknicy uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, z uwagi na to, że skala
bezdomności tych zwierząt jest największa.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) panujące mody na dane rasy zwierząt,
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych
to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach
budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się
gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich
wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego
schronienia. Gmina Łęknica zapewnia doraźne dokarmiania kotów.
Realizacja zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt
trafiających pod opiekę schroniska.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Łęknicy – jednostkę organizacyjną, przy
pomocy której Burmistrz Łęknicy wykonuje swoje zadania;
2) MZK, należy przez to rozumieć Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy,
3) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko, prowadzone przez Schronisko dla bezdomnych
zwierząt, ul. Żurawia 32, 68-200 Żary,
4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2016 roku.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Łęknicy.
2. Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz Łęknicy,
2) Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy.
3. Burmistrz Łęknicy przedstawi Radzie Miejskiej w Łęknicy sprawozdanie z realizacji programu w
terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Rozdział 2.
CELE PROGRAMU
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica oraz
zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów;
2) zapewnienie opieki i miejsca dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łęknica;
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) odławianie bezdomnych zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
7) usypianie ślepych miotów.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łęknica realizuje Schronisko
poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez MZK lub przez
podmiot, z którym Gmina Łęknica podpisała stosowną umowę.
§ 5. Wskazuje się gospodarstwo pana Wiesława Fudali w miejscowości Żarki Wielkie, ul. Zwycięstwa
35, jako gospodarstwo rolne zapewniające opiekę i miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.
§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje MZK poprzez podejmowanie
interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, a w razie potrzeby zakup i wykładanie karmy dla
kotów wolno żyjących.
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łęknica realizuje MZK lub inny podmiot
prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, z którym Gmina Łęknica podpisała stosowną
umowę.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze
Gminy Łęknica lub jej części.
3. Burmistrz ustala termin i obszar odławiania bezdomnych zwierząt.
4. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim i miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Łęknicy, co najmniej na 21 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia odławiania bezdomnych zwierząt, informację zawierającą:
1) termin odławiania,
2) granice terenu, na którym będą odławiane zwierzęta,
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po odłowieniu,
4) nazwę podmiotu, któremu zlecono odłowienie bezdomnych zwierząt.
§ 8. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku realizuje Schronisko poprzez
obowiązkowe 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 lub wiek.
§ 9. 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 – zgodnie z podpisaną umową z Gminą Łęknica;
2) Burmistrz Łęknicy.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Zakłady lecznicze dla zwierząt na podstawie stosownej umowy zawartej w tym zakresie z Gminą
Łęknica.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizują zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina Łęknica ma zawartą umowę w tym
zakresie.

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie
Gminy Łęknica według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Programu.

Załącznik Nr 1 do
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica
Lp.

1

2

Jednostka
realizująca
Miejski Zakład
Komunalny w
Łęknicy

Urząd Miejski w
Łęknicy

Środki
finansowe (zł)
2.000,00

8.000,00

Zadania
1) sprawowanie opieki nad kotami wolno
żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
2) odławianie bezdomnych zwierząt.
1) usypianie ślepych miotów;
2) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
3) zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt;
5) zapewnienie opieki i miejsca w schronisku
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łęknica;
6) odławianie bezdomnych zwierząt;
7) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja
zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ….
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia ……. 2016 r.
Art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856
z późn. zm.) zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31

marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym opracowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2016 roku , który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie 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.
Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Żarach z siedzibą w Lubsku, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Zielona
Góra, Żarskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt „APORT” z siedzibą w Żarach, Kołu
Łowieckiemu „CIETRZEW” z siedzibą w Warszawie oraz Polskiemu Związkowi Łowieckiemu
Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze.

