UCHWALANR

.

RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia

2019 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349, 1432 i 2500) i art. lla

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§l
Określa się program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi

oraz zapobiegania

bezdomności

zwierząt na terenie Miasta Lubartów, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lubartów
z dnia
.
PROGRAM
OPIEKI
NAD ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBARTÓW

ORAZ
ZAPOBIEGANIA
NA 2019 ROK

§1
Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Lubartów jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności psom i kotom, w tym
kotom wolno żyjącym oraz zwierzętom gospodarskim.
§2

Opiekę
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1.

2.

nad bezdomnymi zwierzętami Miasto Lubartów zapewnia poprzez:
odławianie bezdomnych zwierząt;
zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt;
zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt doprowadzonych do schroniska poprzez ich
sterylizację i kastrację oraz usypianie ślepych miotów;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
zapewnienie doraźnej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym.

§3
Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Lubartów zapewnia Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w m. Nowodwór 21-100 Lubartów, zwane dalej Schroniskiem, prowadzone przez Panią
Małgorzatę Szumiło, na podstawie umowy zawartej z Miastem Lubartów.
Do zadań Schroniska należy:
1) humanitarne odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Lubartów (zwierząt chorych,
rannych, poszkodowanych
w wypadkach lub stanowiących zagrożenie dla ludzi) przez
przeszkolonych
pracowników
Schroniska, każdorazowo
w przypadku zgłoszenia takiej
konieczności przez mieszkańców, Policję lub inne służby;
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
3) objęcie opieką, w tym opieką weterynaryjną zwierząt przebywających w schronisku;
4) ograniczanie
populacji bezdomnych
zwierząt poprzez sterylizację
i kastrację zwierząt
przebywających w schronisku;
5) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania;
6) dokonywanie przez lekarza weterynarii usypiania ślepych miotów pochodzących od bezdomnych
zwierząt.
§4

Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta Lubartów realizowane jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których bytują koty wolno żyjące;
2) dokarmianie suchą karmą wydawaną nieodpłatnie ich opiekunom przez pracownika Urzędu Miasta
Lubartów, po uzyskaniu zgody właściciela /administratora/zarządcy
terenu, jeżeli opiekun
zwierzęcia nie jest właścicielem /administratorem/ zarządcą.

3) leczenie zwierząt chorych i rannych, w ramach zawartych umów z lekarzem weterynarii oraz
zakładami leczniczymi dla zwierząt;
4) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, przy udziale organizacji
pozarządowych, realizujących zadania publiczne obejmujące opiekę nad kotami wolno żyjącymi.
§5
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
będzie realizowane przez Schronisko wraz z lekarzem weterynarii z Lecznicy dla Zwierząt S.C. Burzyński
Krzysztof, ul. 1 Maja 34,21-100 Lubartów na podstawie umowy zawartej z prowadzącym schronisko dla
bezdomnych zwierząt.

§6
1. Na terenie Miasta Lubartów będzie prowadzone odławianie bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby,
pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu,
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
§7
Wyłapywanie zwierząt na terenie Miasta Lubartów ma charakter:
1) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń interwencyjnych dotyczących pozostawionych bez
opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla otoczenia;
2) okresowy - w przypadkach przebywania na danym obszarze Miasta Lubartów takiej ilości
bezdomnych zwierząt, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dla utrzymania czystości
i porządku.
§8
Bezdomne zwierzęta niezwłocznie po wyłapaniu zostają przewiezione i umieszczone w schronisku, po
uprzednim zapewnieni im w razie konieczności opieki lekarsko-weterynaryjnej.
§9
1. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, następuje każdorazowo na podstawie
umowy zawartej przez Miasto Lubartów z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy może określać
gotowość zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim bezdomnym lub dotyczyć indywidualnych
przypadków przekazania zwierząt.
2. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo agroturystyczne
- Leszek Wronisz Rancho ARKA Serniki.
§10
Środki finansowe w wysokości 77.100,00 zł na realizację zadań wynikających z Programu w 2018 r.
zabezpieczone są w budżecie Miasta Lubartów według niżej wymienionego zestawienia:
1) realizacja umowy ze schroniskiem w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt, utrzymywania ich
w schronisku łącznie z wyżywieniem i opieką weterynaryjną oraz adopcją zwierząt, a także sterylizacją
i kastracją oraz usypianiem ślepych miotów oraz w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami
z wypadków drogowych - 73 800,00 zł;
2) zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 1 200, 00 zł;
3) pokrycie kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - 2 100,00 zł.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY

RADY MIASTA LUBARTÓW

w sprawie przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2019 rok."

Art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r. poz.
122) określa, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do
zadań gminy.
W

art.

11a

o którym mowa wart.

w/w

ustawy

czytamy:

"Rada

gm my

wypełniając

obowiązek,

11 ust. 1, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca,

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
Projekt "Programu

opieki nad zwierzętami

bezdomnymi

oraz zapobiegania

bezdomności

zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2019 rok " został zaopiniowany przez Powiatowego
Lekarza

Weterynarii

w

Lubartowie

i

Koło

Łowieckie

"Knieja"

w

Lubartowie.

W dniach od 05.02.2019 r. do 18.02.2019 r. trwały konsultacje projektu uchwały Rady Miasta
Lubartów

w sprawie określenia

"Programu

opieki nad zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2019 rok" 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.

społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do w/w programu.

W ramach konsultacji

