UCHWAŁA NR XXXV/259/2013
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.) Rada Miasta Lubań
uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Lubań w 2013 roku w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Lubań.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z – ca Przewodniczącego
Rady Miasta
Mieczysław Iwanow

Załącznik do uchwały
nr XXXV/259/2013 Rady
Miasta Lubań z dnia 26.03.2013 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta Lubań uchwały w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Lubań”,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
2. Programem objęte są zwierzęta domowe, zwłaszcza bezdomne, w tym wolno żyjące koty,
przebywające w granicach miasta Lubań.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Lubań
2. Wydział OŚiGP, należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań;
3. Wydział GGNiR, należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Gruntami,
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań;
4. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze;
5. Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Lubaniu, która jest jednostką
organizacyjną miasta Lubań;
6. RCEE, należy przez to rozumieć Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną – dział
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
7. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
8. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
9. Wolno żyjących kotach, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
10. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2013 roku.
§3
1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz miasta Lubań, za pośrednictwem Wydziału
OŚiGP.
2. Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz m. Lubań za pośrednictwem Wydziału OŚiGP i Wydziału GGNiR.
2) Straż Miejska w Lubaniu.
3) RCEE
4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące
z Urzędem Miasta Lubań i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy miejskiej Lubań
5) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

Rozdział 2
Cel i zadania Programu
§4
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Lubania oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Do zadań podstawowych Programu należą:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Lubań,
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt;
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych w schronisku oraz usypianie ślepych miotów zwierząt domowych;
7) edukacja mieszkańców Lubania w zakresie opieki nad zwierzętami.
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Rozdział 3
Opieka nad zwierzętami
§5
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje Gmina Miejska Lubań we
współpracy ze Schroniskiem, Strażą Miejską oraz dzierżawcami lub zarządcami obwodów
łowieckich poprzez:
1) odławianie i umieszczanie w Schronisku zwierząt domowych, zagubionych,
wałęsających się, pozostających bez właściciela oraz poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych,
2) zapewnienie miejsca w Schronisku zwierzętom domowym odebranym na skutek
zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zebranym z
terenu miasta Lubań,
3) zapewnienie właściwych warunków bytowania oraz opieki lekarsko - weterynaryjnej,
schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom, które utraciły
właściciela, przebywających w Schronisku.
Na podstawie art. 11a ust. 4 Ustawy, Gmina Miejska Lubań powierzyła odławianie
bezdomnych zwierząt Schronisku.
Wszystkie zgłoszenia mieszkańców miasta Lubań, odnośnie bezdomnych zwierząt, będzie
przyjmować Straż Miejska oraz Wydział OŚiGP, które w razie konieczności, będą
interweniowały w celu wykonania wywiadu środowiskowego, a jeżeli nie uda się ustalić
właściciela zwierzęcia, niezwłocznie powiadomią Schronisko lub zabezpieczą zwierzę do
czasu przyjazdu pracownika schroniska.
W sprawach związanych z naruszeniem Ustawy podejmowane będą interwencje przez
Straż Miejską we współdziałaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
W przypadkach naruszenia Ustawy, zwierzęta będą odbierane na podstawie informacji
uzyskanej od Straży Miejskiej, Policji lub upoważnionych przedstawicieli organizacji
społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, poprzez decyzje
Burmistrza Miasta Lubań.

6. Dla zwierząt gospodarskich, odebranych w przypadku naruszenia Ustawy, zapewnia się
miejsce w gospodarstwie rolnym, z którym podpisana zostanie stosowna umowa. Sprawy
z tego zakresu realizuje Wydział GGNiR.
7. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy realizuje Schronisko, zgodnie z
Uchwałą Nr V/68/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym
postępowaniu z nimi.
8. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może podjąć działania zapobiegające
wałęsaniu się psów na terenie obwodu poprzez:
a) pouczenie właściciela psa o obowiązku sprawowania kontroli nad zwierzęciem;
b) odłowienie psa i dostarczenie go właścicielowi, a jeżeli ustalenie tej osoby nie jest
możliwe dostarczenie go do schroniska dla zwierząt; odłowienie i dostarczenie psa
odbywa się na koszt właściciela,
§6
1. Gmina miejska Lubań sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi poprzez ich
dokarmianie.
2. Dokarmianie kotów wolno żyjących następować będzie poprzez wydawanie karmy
opiekunom (karmicielom), zarejestrowanym w Wydziale OŚiGP. Odbywać się ono będzie
w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca.
3. Opiekunowie (karmiciele) będą rejestrowani na podstawie zgłoszeń, po ogłoszeniu
stosownej informacji na stronie internetowej miasta i tablicy ogłoszeń.
4. Rejestracja opiekuna następuje po podpisaniu oświadczenia zawierającego klauzulę o
jawności danych osobowych.
5. W prowadzonym przez Wydział OŚiGP rejestrze określone będzie miejsce przebywania
kotów wolno żyjących, ich orientacyjna liczba oraz ilość przeznaczonej karmy. Po
sprawdzeniu danych uwzględnionych w rejestrze, opiekun (karmiciel) będzie mógł
odebrać, w wyznaczonym miejscu, karmę dla kotów.
§7
Poszukiwanie nowych właścicieli, dla zwierząt znajdujących się w Schronisku, realizować
będzie Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania, a także w ramach edukacji – RCEE oraz
organizacje pozarządowe, w ramach swoich zadań statutowych.
§8
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizuje Gmina Miejska Lubań poprzez zawarcie umowy z lekarzem
weterynarii, w związku z interwencjami podejmowanymi przez Straż Miejską i Policję.
2. Bezdomne zwierzęta chore lub ranne, po udzieleniu pomocy weterynaryjnej, zostaną
przewiezione i umieszczone w Schronisku.
3. Bezdomne zwierzęta padłe lub poddane eutanazji z przyczyn humanitarnych (po
zdarzeniach drogowych) będą odbierane przez Zakład Gospodarki i Utylizacji Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
Rozdział 4
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

§9
1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt Gmina Miejska Lubań realizuje poprzez:
1) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, z terenu
Lubania, przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) usypianie ślepych miotów, pochodzących od zwierząt należących do mieszkańców
miasta Lubań,
3) nadzór nad targowiskami, w celu wyeliminowania wprowadzania do obrotu zwierząt
domowych.
2. Gmina Miejska Lubań, na podstawie art. 11a ust. 4, zleci Schronisku, na podstawie
umowy, zadanie obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt pochodzących z terenu
Lubania.
3. Usypianie ślepych miotów zwierząt domowych wykonywać będzie lekarz weterynarii, z
którym Gmina zawrze umowę na wykonywanie tej usługi.
4. Usypianie ślepych miotów odbywać będzie się na poniższych zasadach:
1) Gmina miejska Lubań zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie
miasta Lubań sfinansowanie usypiania ślepych miotów, w ilości maksymalnie 1 miotu.
2) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usypiania miotu psa/kota, po zgłoszeniu do
zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w § 8 ust. 3, wypełnia oświadczenie, w
którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a także wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu.
3) sfinansowanie kosztów uśpienia miotu przysługuje osobom, które oznakowały
elektronicznie psa (tzw. zaczipowanie), poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie, a
także złożą oświadczenie, iż suka/kotka zostanie w ciągu najbliższych 3 miesięcy
wysterylizowana. W przypadku nie dokonania sterylizacji właściciel zwierzęcia będzie
zobowiązany do zwrotu kosztów zabiegu uśpienia miotu.
4) Usypianie miotów wolno żyjących kotek następuje nieodpłatnie, na podstawie skierowania
do lekarza weterynarii wystawionego przez Wydział OŚiGP zarejestrowanemu opiekunowi
kotów.

§ 10
1.
2.
3.
4.

Elektroniczne znakowanie psów jest jedną z form zapobiegania bezdomności zwierząt.
Elektroniczne znakowanie psów organizuje Gmina.
Elektronicznemu znakowaniu podlegają psy należące do mieszkańców miasta Lubań.
Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa jest:
1) okazanie dowodu tożsamości,
2) okazanie aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie,
3) okazanie książeczki szczepień psa lub kota, rodowodu lub innego dokumentu
potwierdzającego prawa do zwierzęcia.
5. Właściciel (opiekun psa), przed wykonaniem czynności oznakowania, podpisuje
oświadczenie zawierającego klauzulę o jawności danych osobowych, a po wykonanym
zabiegu właściciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza dokument o wykonanym
elektronicznym oznakowaniu psa, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są
wprowadzane do ogólnopolskiej bazy danych.
6. Wykaz gabinetów weterynaryjnych, które wykonują usługi w zakresie elektronicznego
znakowania psów, z którymi zostaną zawarte umowy, Urząd podaje do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Urzędu.

7. Bazę danych właścicieli oznakowanych psów prowadzi Wydział OŚiGP.

Rozdział 7
Edukacja mieszkańców
§ 11
Urząd Miasta Lubań w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, RCEE i Strażą Miejską, działania edukacyjne m.in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,
popularyzacji sterylizacji i kastrowania, znakowania psów oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 8
Finansowanie Programu
§ 12
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w
budżecie miasta Lubań w dziale 900, rozdział 90003, § 4300 – w kwocie 60.000 zł, w tym w
zależności od zapotrzebowania:
- do 1000 zł usypianie ślepych miotów,
- do 500 zł zakup karmy,
- do 5.000 zł elektroniczne znakowanie psów,
- do 53.500 zł pozostałe zadanie określonych w Uchwale, w tym wyłapywanie i opiekę nad
zwierzętami w Schronisku, łącznie z obowiązkową sterylizacją zwierząt.
2. W przypadku, gdy środki zabezpieczone w budżecie będą niewystarczające na realizację
powyższych działań, będą one aktualizowane.
2. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113,
poz. 759 z późn. zm).
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