Projekt
z dnia 21 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 638), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu, organizacje społeczne,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy, dzierżawców lub
zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy oraz po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Rada
Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia....................2021 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lubliniec w 2021 roku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lubliniec w 2021 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy
Lubliniec.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Programie - należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku";
2) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt;
3) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy
o ochronie zwierząt;
4) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy
o ochronie zwierząt;
5) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy
o ochronie zwierząt.
§ 3. Działania związane z realizacją Programu prowadzą:
1) Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, ul. Spokojna 2;
2) Straż Miejska w Lublińcu;
3) Schronisko dla bezdomnych zwierząt spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r.
o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 1421);
4) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt;
5) Społeczni opiekunowie zajmujący się dokarmianiem kotów wolno żyjących.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 4. Program obejmuje:
1) odławianie bezdomnych zwierząt;
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
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 przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) sterylizację i kastrację kotów mieszkańców Lublińca.
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Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 5. 1. Na terenie Gminy Lubliniec odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie w sposób stały,
w przypadkach interwencyjnych zgłoszeń mieszkańców.
2. Zgłoszenia o pozostających bez opieki zwierzętach, w stosunku do których nie istnieje możliwość
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, mieszkańcy dokonują do
Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu lub Straży Miejskiej w Lublińcu.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez Pana Sylwestra Kłaptocza, który prowadzi
działalność gospodarczą pod nazwą „KONSTAL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe, ul. Lubliniecka
40, 42-772 Kośmidry, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia
zwierząt oraz niezadającego im cierpienia.
4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego, humanitarnego przewozu zwierząt do schroniska dla zwierząt lub miejsca czasowego
przetrzymywania odłowionych zwierząt, a następnie do schroniska dla zwierząt.
§ 6. 1. Bezdomne, odłowione zwierzęta domowe, przed przewiezieniem ich do schroniska będą
przekazywane do czasowego miejsca przetrzymywania zwierząt, prowadzonego przez samorządowy zakład
budżetowy tj. Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, ul. Spokojna 2.
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku będzie realizowane przez
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS” Inspektorat w Lublińcu na podstawie zawartej
umowy na ich umieszczenie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt OTOZ ANIMALS, Dąbrówka Młyn 30,
84-242 Luzino.
3. Prowadzący schronisko dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne, zapewniają przyjętym zwierzętom
właściwą opiekę (schronienie, wyżywienie i niezbędną opiekę weterynaryjną), zgodnie z zawartymi umowami
na realizację powierzonych zadań.
Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 7. Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie poprzez:
1) dostarczanie karmy oraz zapewnienie dostępu do czystej wody w miejscu dokarmiania kotów wolno
żyjących przez pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz mieszkańców Gminy
Lubliniec,
2) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, które zostaną wyłonione w ramach konkursu
organizowanego przez Gminę Lubliniec, mające na celu ograniczanie populacji wolno żyjących kotów
poprzez ich sterylizację lub kastrację, a także leczenie kotów wolno żyjących oraz zapewnienie im
schronienia w miejscu stałego bytowania,
3) obejmowanie kontrolą i opieką nowych miejsc występowania kotów wolno żyjących na terenie Gminy
Lubliniec, zgłoszonych do Urzędu Miejskiego.
Rozdział 5.
Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych
§ 8. 1. Zadania związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych realizowane będą przez:
1) obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych odłowionych i umieszczonych w schronisku, za
wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania ww. zabiegów wynikające z ich
stanu zdrowia;
2) sterylizację i kastrację kotów mieszkańców Lublińca;
3) usypianie ślepych miotów zwierząt, wykonywane wyłącznie przez lekarzy weterynarii z którymi podmioty
realizujące niniejszy Program mają podpisaną umowę.
2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt
bezdomnych.

realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt

3. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
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4. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od odłowienia zwierząt,
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
1) informowanie o możliwości przygarnięcia zwierząt bezdomnych za pośrednictwem strony internetowej
Gminy Lubliniec, Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu oraz
organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt w zależności od potrzeb
w sposób stały lub czasowy;
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt;
3) poszukiwanie opiekunów dla zwierząt przez Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa
w Lublińcu oraz organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt
i przekazywanie ich osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowe;
4) współpracę z lokalnymi mediami, umieszczanie w prasie informacji o zwierzętach bezdomnych
(zagubionych) oraz poszukiwanie im nowych opiekunów.
Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 10. 1. Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim odebranym czasowo ich
właścicielowi na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Lublińca lub odłowionym z terenu gminy, realizowane
jest poprzez podpisaną przez Gminę Lubliniec umowę z gospodarstwem rolnym Pana Jacka Mokros, zam. ul.
Wiejska 10, 42-713 Kochanowice.
2. Właściciel gospodarstwa rolnego zapewnia załadunek i przewiezienie zwierząt do gospodarstwa rolnego
oraz właściwą opiekę (schronienie, wyżywienie, niezbędną opiekę weterynaryjną).
Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt świadczy Gabinet Weterynaryjny Piotra Wilka, ul. Częstochowska 47a 42-700 Lubliniec, na
podstawie zawartej umowy.
2. Wszelkie zdarzenia drogowe, w których ucierpiały zwierzęta, należy zgłaszać do Komendy Powiatowej
Policji w Lublińcu lub do Straży Miejskiej w Lublińcu.
Rozdział 9.
Finansowanie Programu
§ 12. 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w niniejszym Programie
kształtuje się na poziomie 124.567,00 zł.
2. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną m.in. na:
1) odławianie bezdomnych zwierząt - 25.200,00 zł
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz ich opieka - 34.400,00 zł
3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt - 3.000,00 zł
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 200,00 zł
5) usypianie ślepych miotów - 200,00 zł
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
18.000,00 zł
7) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz odebranym
czasowo ich właścicielowi na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Lublińca – 3.567,00 zł
8) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 20.000,00 zł
9) sterylizację i kastrację kotów należacych do mieszkańców Lublińca - 20.000,00 zł.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 264D5881-33D1-4665-B4B6-3C278DAD852F. Projekt

Strona 3

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz.
638), przygotowany został projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku. Program
obejmuje:
1) odławianie bezdomnych zwierząt;
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 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 przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Poza ww. obligatoryjnymi zadaniami, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na 2021 roku przewiduje również fakultatywną sterylizację i kastrację kotów
należących do mieszkańców Lublińca. Jest to zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
„Darmowa sterylizacja i kastracja kotów".
Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, projekt Programu został przekazany do
zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działalnia jest ochrona zwierząt, działającym na
obszarze gminy;
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, podlega także konsultacjom społecznym.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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