
 UCHWAŁA NR XXII/129/17                                             

RADY GMINY LUBANIE 

z dnia 28 marca 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2017 roku.'' 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt                                       

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605, poz. 

1948 i poz. 2102 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 )  uchwala się, co następuje:  

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

zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2017 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XIV/72/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016 r.                                      

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2016 roku.'' 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                 Barbara Rolirad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały Nr XXII/129/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 roku               

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2017 roku” 

 

   W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2013 

r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz  z 2016 r. poz. 1605, poz. 1948 i poz. 2102 ) 

zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

 

  W związku z powyższym, przygotowany został „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2017 roku”, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Lubanie. 

 

  Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we 

Włocławku, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział we Włocławku oraz 

zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy. 

 

   Wprowadzenie w życie działań przedstawionych w niniejszym Programie ma na celu 

zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lubanie, a tym samym zwiększenie 

bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy. 

 

                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy 

                                             Barbara Rolirad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Załącznik do  

           Uchwały Nr XXII/129/17 

                                                                              Rady Gminy Lubanie 

                                                                              z dnia 28 marca 2017 r. 

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lubanie w roku 2017” 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zwanej 

dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie 

Gminy Lubanie oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i 

gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy 

Lubanie. 

 

§ 2 

Realizatorami Programu są: 

1) Wójt Gminy Lubanie; 

2) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel” Artur Zielaskowski ul. Dworcowa 14              

86-300 Grudziądz – Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie 86-302 Grudziądz 4; 

3) Gabinet Weterynaryjny  Probostwo Górne 48e, 87-732 Lubanie; 

4) Gospodarstwo rolne Probostwo Dolne 14, 87-732 Lubanie; 

5) Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim. 

 

Rozdział 2 

Cel i zadania programu 

 

§ 3  

Celem gminnego programu jest opieka nad zwierzętami oraz przeciwdziałanie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lubanie. Program obejmuje wszelkie działania gminy mające na celu 

realizację założonych celów poprzez: 



1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt; 

2) poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; 

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w Schronisku dla 

zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                    

z udziałem zwierząt; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) odławianie bezdomnych zwierząt; 

9) wskazanie wysokości środków finansowych na realizację Programu oraz sposobu 

wydatkowania tych środków. 

 

 

Rozdział 3  

Sposoby realizacji celu programu 

 

§ 4 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubanie realizuje Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski oraz gabinet weterynaryjny w  ramach 

podpisanej umowy poprzez: 

1) zapewnienie właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać; 

2) zapewnienie właściwych warunków ich bytowania; 

3) zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm; 

4) zapewnienie zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki oraz 

obowiązkowych szczepień. 

 

§ 5  

Po odłowieniu zwierzęta będą umieszczane w Schronisku, o którym mowa w § 2 pkt 2. 

 

§ 6 

1. Informacje o pojawieniu się bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lubanie należy zgłaszać                

w sekretariacie Urzędu Gminy Lubanie w godzinach pracy urzędu, lekarzowi weterynarii, bądź 

Komisariatowi Policji w Brześciu Kujawskim poza godzinami pracy urzędu.  

2. W stosunku do zwierząt, do których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela, bądź opiekuna 



podejmowane zostaną działania związane ze znalezieniem nowego właściciela po uprzednim 

wykonaniu niezbędnych badań i szczepień w gabinecie weterynaryjnym, bądź umieszczeniem 

zwierzęcia w schronisku, z którym Urząd Gminy ma podpisaną umowę.  

3. W przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia, zostanie mu ono oddane po wykazaniu prawa 

własności oraz pokrycia kosztów poniesionych przez gminę związanych z wyłapaniem, 

umieszczeniem i opieką zwierzęcia w gabinecie weterynaryjnym lub schronisku. 

 

§ 7 

1.Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubanie  w szczególności chorych                    

lub zagrażających życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu ludzi, zajmować się będzie przedsiębiorstwo  

wskazane w § 2 pkt 2 oraz gabinet weterynaryjny  zgodnie z zawartymi umowami. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu, 

które nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. 

3. Wyłapane zwierzęta zostaną przewiezione do gabinetu weterynaryjnego lub umieszczone                   

w schronisku dla zwierząt  w przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. 

 

§ 8 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest poprzez: 

1)  działania ze strony schroniska oraz gabinetu weterynaryjnego zamierzające do 

pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych dzięki umieszczaniu zdjęć 

zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubanie. 

3) edukację mieszkańców w zakresie poszukiwania nowych właścicieli bezdomnym 

zwierzętom oraz praw zwierząt i obowiązków wynikających z faktu nabycia zwierzęcia. 

 

§ 9 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) zapewnienie dokarmiania w miejscach przebywania – zakup i wydawanie karmy przez 

pracownika Urzędu Gminy Lubanie bądź sołtysa; 

3) leczenie chorych lub rannych kotów wolno żyjących zapewnione przez Gabinet 

Weterynaryjny, z którym Urząd Gminy zawarła stosowną umowę. 

 

 



§ 10   

1. Obligatoryjna sterylizacja, kastracja oraz usypianie ślepych miotów realizują: 

1) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” poprzez przygotowanie zwierząt oraz 

zapewnienie im opieki weterynaryjnej  przed i po zabiegu; 

2) Lekarz weterynarii, z którym Urząd Gminy zawarł umowę na zapewnienie opieki 

weterynaryjnej zwierzętom z terenu gminy Lubanie; 

2. W celu zmniejszenia populacji bezdomne zwierzęta przewiezione do schroniska poddawane będą 

obligatoryjnie zabiegom sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub 

wiek. 

 

§ 11  

1 Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  mieści się pod 

adresem:  Probostwo Dolne 14, 87-732 Lubanie. 

2.Wskazane gospodarstwo rolne posiada odpowiednie miejsce, w którym będą przetrzymywane 

zwierzęta gospodarskie w zależności od gatunku zwierzęcia i jego potrzeb. 

 

§ 12  

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                              

z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii zgodnie z zawartą umową w zakresie opieki 

weterynaryjnej udzielanej tym zwierzętom. 

2. Lekarz weterynarii zobowiązany jest do niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia                             

od Policji, Straży lub pracownika Urzędu Gminy Lubanie udać się na miejsce zdarzenia 

przebywania zwierzęcia i udzielić mu pomocy, bądź w razie potrzeby zabrać do lecznicy                        

i otoczyć opieką weterynaryjną 

3. Rachunek lub faktura za swoją usługę na podstawie zawartej umowy lekarz weterynarii wystawi 

Urzędowi Gminy w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie właściciela. 

 

Rozdział 4 

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu  

 

§ 13  

Na realizację zadań Gmina Lubanie przeznacza z budżetu środki w wysokości  10.000 zł,                       

z czego: 



1) na zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz 

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym, 

przeznacza się: 5.000 zł; 

2) na wyłapywanie zwierząt, kastrację, sterylizację, usypianie ślepych miotów, zapewnienie 

opieki weterynaryjnej wraz z całodobową opieką weterynaryjną w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt przeznacza się:  4.500 zł; 

3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie przeznacza się:  500 zł. 

 

 

     Przewodnicząca Rady Gminy   

                                                                                                       Barbara Rolirad  


