UCHWAŁA NR XXXVIII/450/2014
RADY GMINY LUZINO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)1) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst
jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 856)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje
§ 1. Po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie oraz dzierżawców obwodów
łowieckich na terenie Gminy Luzino, uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt", stanowiący załącznik do tej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

1) Dalsze

zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318.
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Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXVIII/450/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 marca 2014 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2014
§1.
Celami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
zwanym dalej „Programem” są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie
zwierząt,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
§2.
1 Wykonawcami Programu są:
1) Gmina,
2) Schronisko AZYL Kościerzyna, na podstawie umowy podpisanej z Gminą,
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
2. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni Referat
Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Luzinie,
który współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej.
3 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest
poprzez schronisko, które zostało zarejestrowane i nadany mu został identyfikacyjny numer
weterynaryjny przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z miejscem prowadzonej działalności
i spełnia warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2008r., Nr 213, poz. 1342, z 2010r. Nr 47, poz. 278,
Nr 60, poz. 372 i Nr 78 poz. 513).
§3.
Opieka nad kotami wolnoŜyjącymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsca (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolnoŜyjące.
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscu ich przebywania.
3) w miarę moŜliwości zapewnienie schronienia, w szczególności na okres zimowy.
4) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku chorych kotów wolnoŜyjących
5) interwencyjnej sterylizacji kotek wolnoŜyjące oraz kastracji kotów wolnoŜyjących
5) oraz współdziałanie z organizacjami, których statutowym zadaniem jest opieka nad zwierzętami.
§4.
1.Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
1) interwencyjne
2) okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta, pozostawione bez opieki w stosunku, do których
nie istnieje moŜliwość ustalenia ich właścicieli lub innej osoby odpowiedzialnej, pod której opieką
dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagraŜające Ŝyciu, zdrowiu i bezpieczeństwu
ludzi.
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3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę z
podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie - Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
AZYL Kościerzyna, którego adres podaje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy uŜyciu specjalistycznego
sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia
zwierząt, a takŜe nie będzie im zadawał cierpienia, przy całkowitym zapewnieniu bezpieczeństwa
ludziom.
5. Informacje o okresowym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ogłoszenie w BIP-ie oraz za
pośrednictwem sołtysów.
6. informacje o sposobie zgłaszania przez mieszkańców gminy miejsc przebywania bezdomnych
zwierząt na terenie Gminy Luzino podawane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i ogłoszenie w BIP – ie.
7. odławianie i transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt Ŝywych. Transport zapewnia
AZYL Kościerzyna.

§5.
1. Gmina realizuje sterylizacje i kastracje bezdomnych zwierząt w schronisku, na zasadach ustalonych
z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 30 dni od umieszczenia ich
w schronisku, z uwagi na moŜliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
4. Podejmowanie decyzji o sterylizacji i kastracji zwierząt, które trafiły do schroniska, podejmuje
lekarz weterynarii oraz kierownik schroniska.
5. Adopcji podlegać mogą tylko i wyłącznie zwierzęta poddane zabiegowi sterylizacji/kastracji.
§6.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) informowanie o moŜliwości adopcji bezdomnych zwierząt, w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy w tym na stronach internetowych,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi i organizacjami, których celem statutowym
jest opieka nad zwierzętami w zakresie poszukiwania nowych właścicieli bezdomnych zwierząt.
§7.
1. Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów moŜe nastąpić wyłącznie przez lekarza
weterynarii w schronisku w gabinecie weterynaryjnym,
2. Usypianie ślepych miotów wolnoŜyjących kotów moŜe nastąpić wyłącznie przez lekarza
weterynarii w lecznicy dla zwierząt.
3. Fakt uśpienia ślepych miotów w schronisku odnotowuje się w ewidencji zwierząt.
4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie słuŜby do tego przeznaczone.
§8.
1. Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla bezdomnych zwierząt - na podstawie umowy
zawartej przez Gminę z jego właścicielem – jest w roku 2014 gospodarstwo Pana Tadeusza Meyer,
ul. Ks. Jana Twardowskiego 54, Barłomino
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina poodejmuje starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt, lub przekazuje zwierzęta właścicielowi
gospodarstwa, w którym przebywały czasowo.
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§ 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowane jest poprzez umowę lekarzem weterynarii Tomaszem Kobiela, który świadczyć
będzie usługi całodobowo.

§ 10.
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina.
2. Gmina corocznie przeznaczy następujące środki pienięŜne na realizację zadań wymienionych
w Programie 55 000 zł.
3. Środki wymienione w pkt 2 wydatkowane będą w następujący sposób:
a) realizacja zadań, o których mowa w §§ 4-7 – około 48.200 zł,
b) opieka nad kotami wolnoŜyjącymi - około 1.000 zł,
c) zadania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi przekazanymi
gospodarstwu rolnemu – około 2.500 zł,
d) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych – około 2.000 zł,
e) pozostałe wydatki – 1.300 zł.
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