UCHWAŁA NR XXIX/381/21
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 ze zm. Dz.U. 2020 poz.1378) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
rok 2021.
§ 2. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 3. 1. Wykonawcą Programu jest Gmina Lubicz.
2. Funkcję wykonywania działań podejmowanych w ramach Programu pełni Urząd Gminy Lubicz oraz
w zakresie bezpośredniej interwencji – Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu. Gmina współpracuje w tym
zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej, samorządem lekarsko – weterynaryjnym i organizacjami
społecznymi.
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez
Schronisko dla Zwierząt w Toruniu przy ul. Przybyszewskiego 3, zwane dalej Schroniskiem.
§ 5. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest we współpracy z organizacjami społecznymi
z terenu gminy, zajmującymi się ochroną zwierząt poprzez prowadzenie akcji sterylizacji kotek, dokarmianie
kotów wolno żyjących oraz zapewnianie miejsc schronienia, w tym zakup domków dla kotów.
2. Koordynatorem nadzorującym właściwe wykonanie akcji jest Urząd Gminy Lubicz.
§ 6. 1. Na terenie gminy Lubicz odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadzie stałych
interwencji i wykonywane jest przez prowadzącego Schronisko.
2. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje
możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały,
w szczególności chore, zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi.
§ 7. Gmina Lubicz realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) prowadzącego Schronisko na stronach internetowych Schroniska;
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi i wolontariuszami w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli zwierząt;
3) kącik adopcyjny umieszczony na stronie internetowej Gminy Lubicz.
§ 9. Usypianie
ślepych
miotów
może
nastąpić
wyłącznie
przez
lekarza
weterynarii
w Schronisku lub w lecznicy dla zwierząt w Lubiczu Górnym, ul. Paderewskiego 3, poprzez podanie środka
usypiającego po uprzednim zastosowaniu narkozy.
§ 10. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, których nie może przyjąć
Schronisko, Gmina Lubicz umieści zwierzę w Gospodarstwie Rolnym w Grabowcu, ul. Nad Rzeczką 9.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 1 Gmina Lubicz
podejmie natychmiastowe starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
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§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, realizowane jest poprzez zgłoszenie zdarzenia Policji oraz lekarzowi weterynarii prowadzącemu
lecznicę w Lubiczu Górnym, ul. Paderewskiego 3, współpracującemu z Urzędem.
§ 12. Wszystkie psy opuszczające Schronisko będą znakowane za pomocą chipów. Zadanie realizowane
będzie przez prowadzącego Schronisko.
§ 13. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Lubicz.
2. Na realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
przeznacza się kwotę 100.000 tys. zł ujętą w budżecie gminy na rok 2021 z wyszczególnieniem środków na:
1) udostępnienie Miejskiego Schroniska Zwierząt w Toruniu – 48.000 zł.,
2) pozostałe działania związane z realizacją programu – 52.000 zł.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) Rada
Gminy określa w drodze uchwały corocznie w terminie do dnia 31 marca program przeciwdziałania
bezdomności zwierząt. Program określa obowiązki gminy wynikające z zapisów ustawy o ochronie
zwierząt, w zakresie realizacji 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 schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez wprowadzenie kącika adopcyjnego
stronę internetową Gminy Lubicz;

na

6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich do czasu
wydania decyzji przez właściwe do tego organy;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Na podstawie art. 11a ust. 5 ustawy, program zawiera także wskazanie wysokości środków finansowych
przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania środków.
W ramach przyznanego budżetu w roku 2021 zawarto umowę na realizację zadań związanych ze
zwalczaniem bezdomności wśród zwierząt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu ul.
Przybyszewskiego 3.
Realizując powyższe zadania Gmina Lubicz w wyniku interwencji, na wniosek naszych mieszkańców,
zgłosiła do odłowienia i zabrania przez schronisko w 2020 r. – 85 zwierzęta w tym 81 psów i 4 koty
Przeprowadzono wespół z wolontariuszami akcję sterylizacji kotek środowiskowych. Na realizację
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 r.
wydatkowano kwotę w wysokości 85.897,89 zł., zaś na rok 2021 przewidziano kwotę 100.000,00 zł
z uwagi na narastający problem bezdomności.
Przy wyłapywaniu bezpańskich zwierząt pracownik Urzędu Gminy działa w porozumieniu ze
społecznością gminną i wolontariuszami organizując przetrzymanie zwierzęcia na ogrodzonej posesji
w odosobnieniu celem skutecznego podjęcia przez wykwalifikowanego pracownika schroniska.
Takie postępowanie sprzyja skuteczności wyłapywania, a jednocześnie środki budżetowe są wydawane
rozważnie i przynoszą oczekiwane efekty.
Program został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu (opinia
z dnia 24 lutego 2021 r. sygn. PIW 541/20/2021) oraz do wszystkich kół łowieckich działających na terenie
gminy Lubicz.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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