UCHWAŁA NR XV/126/20
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)
i art. 11a ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638)
Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Lubrza w 2020 r., zwany dalej Programem.
2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Lubrza.
3. Program ma zastosowanie do zwierząt przebywających na terenie gminy Lubrza, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz do zwierząt gospodarskich.
4. Zadaniami programu są:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt;
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
6) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
7) usypianie ślepych miotów;
8) zapewnienie miejsca dla odłowionych zwierząt gospodarskich.
§ 2.
1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności psów i kotów, zapewnia się
miejsce w jednym z oddziałów schroniska (Choszczno, Sułaszewo, Jędrzejewo) prowadzonego przez Fundacje
„Zawsze Razem” z siedzibą przy ulicy M. Konopnickiej nr 62, 64-980 Trzcianka, z którą Gmina Lubrza ma
podpisaną umowę, zwaną dalej Schroniskiem.
2. W ramach zawartej umowy Schronisko realizuje:
1) sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt,
2) wykonywanie podstawowych szczepień zwierząt bezdomnych;
3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
4) odławianie bezdomnych zwierząt.
§ 3.
1. Na terenie gminy Lubrza odławianie zwierząt bezdomnych prowadzi się w sposób stały, w szczególności
na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.
2. Odławianiem są objęte bezdomne zwierzęta, 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.
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3. Usługa odławiania i transportu bezdomnych zwierząt do Schroniska wykonywana jest przez podmiot
prowadzący Schronisko albo przez Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. j. ul.
Sikorskiego 50, 66-200 Świebodzin, na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów.
§ 4.
1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) podejmowanie czynności związanych z opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
w szczególności w okresie zimowym;
3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2. W ramach realizacji zadań określonych w ust. 1 Gmina współpracuje z mieszkańcami Gminy oraz
z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
3. Dokarmianie wolno żyjących kotów może być wykonywane nieodpłatnie przez zarejestrowanych
w Urzędzie Gminy w Lubrzy społecznych opiekunów kotów. Gmina realizuje zakup i wydawanie karmy
społecznym opiekunom.
§ 5.
1. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację realizuje
schronisko dla zwierząt, poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska z wyjątkiem zwierząt, u których lekarz weterynarii stwierdzi przeciwwskazania do wykonania tych
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się w przypadku zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły i udało się
ustalić ich właściciela.
§ 6. Wójt Gminy Lubrza w ramach Programu prowadzi promocję adopcji zwierząt bezdomnych poprzez
podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli m.in. przez umieszczanie ogłoszeń
o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń w sołectwach na terenie gminy Lubrza, w Urzędzie Gminy w Lubrzy
oraz na stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy w Lubrzy niezależnie od obowiązków Schroniska, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.
§ 7.
1. Gmina pokrywa koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych psów lub kotów
z terenu Gminy.
2. Zadania określone w ust. 1 realizuje Gabinet Weterynaryjny „Amica 2” s.c. Anna Ziemska, Andrzej
Podraza, z siedzibą ul Kupiecka 2, 66-200 Świebodzin.
§ 8.
1. W celu zapewnienia miejsca dla odłowionych zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne,
zwane dalej odpowiednio Gospodarstwem lub Gospodarstwami, zlokalizowane w:
1) miejscowości Staropole 26, gmina Lubrza, stanowiące własność Pana Grzegorza Iwanickiego, zam.
Staropole 26, 66-218 Lubrza – dla zwierząt z gatunku owiec i kóz,
2) miejscowości Staropole nr działki 144/40, gmina Lubrza, stanowiące własność Pana Bartosza Hukiewicza,
zam. Rusinów 57, 66-200 Świebodzin - w odniesieniu do gatunków zwierząt gospodarskich innych niż
wymienione w pkt 1) powyżej.
2. Współpraca z właścicielami Gospodarstw odbywa się na podstawie umów zawartych z ich właścicielami.
§ 9. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie
wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy Lubrza pełnią:
1) podmiot prowadzący Schronisko;
2) Gabinet Weterynaryjny „Amica 2” s.c. Anna Ziemska, Andrzej Podraza, ul Kupiecka 2, 66-200
Świebodzin, na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów.
§ 10.
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1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Lubrza w 2020 r. w kwocie 11 000, 00 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, wydatkowane będą w następujący sposób:
1) usługi weterynaryjne, w tym w szczególności: usypiania ślepych miotów, leczenia, szczepienia,
całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, jak również inne
usługi, w tym w szczególności transport rannych zwierząt oraz zbieranie, transportowanie
i unieszkodliwianie zwłok zwierząt – kwota 3 000,00 zł.;
2) zakup karmy dla zwierząt i akcesoria, w tym zakup karmy dla wolno żyjących kotów oraz poszukiwanie
właścicieli dla bezdomnych zwierząt – kwota 2 500,00 zł.;
3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z odławianiem, sterylizacją
albo kastracją zwierząt i zabiegami leczniczymi przeprowadzonymi w schronisku – kwota 5 300,00 zł.
4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 200,00 zł
3. W trakcie realizacji zadania wysokość środków będzie aktualizowana. W przypadku przekroczenia
zaplanowanej kwoty nastąpi zwiększenie do poziomu wynikającego z faktycznych kosztów.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/126/20 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) w szczególności
art. 11a, zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1
ww. ustawy.
W związku z powyższym przygotowana została uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2020
roku. Program obejmuje 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
Świebodzinie, Nadleśnictwu Świebodzin, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie
Wlkp.
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