
                                                           

 

UCHWAŁA NR XXXII/404/2017 

RADY GMINY LUBICZ 

 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

 

w sprawie określenia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt  na terenie gminy Lubicz w 2017 roku.             

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na rok 2017. 

 

 § 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 

Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, zwany dalej  Zarządem, 

który 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 Zarząd. 

 

§ 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 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. 

 

    § 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, realizowane jest poprzez zgłoszenie zdarzenia Policji  oraz 

lekarzowi weterynarii  prowadzącemu lecznicę dla zwierząt w Lubiczu Górnym, ul. 

Paderewskiego 3, współpracującemu z Zarządem . 

    § 12. Wszystkie psy opuszczające Schronisko będą znakowane za pomocą czipów. 

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 55 000 zł ( słownie : pięćdziesiąt pięć tysięcy 

złotych) ujętą w budżecie gminy na rok 2017 dla prowadzącego Schronisko  (wraz 

z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt), a w razie potrzeby dla prowadzącego lecznicę dla 

zwierząt i gospodarstwo rolne. 

 

    § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty, określony w § 65 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Hanna Anzel 

 
 

 
 

 

 

 

 


