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UCHWAŁA NR XXX/204/2014
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013,
poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz.U.2013.856) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt z terenu Gminy Łopuszno” na 2014 rok.
§ 2. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 3. 1. Wykonawcami programu są:
1) gmina,
2) schroniska dla zwierząt,
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Rolnictwa Urzędu
Gminy Łopuszno. Referat ten współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzami
weterynarii wolnej praktyki.
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina realizuje poprzez
umieszczanie bezdomnych psów w domu tymczasowym prowadzonym przez Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Krzysztof Jarek ”KRAJZEGA” 31-560 Kraków, ul. Na Szaniec 10 lok. 43. Który w momencie
wyłapania/przejęcia zwierzęcia przejmuje od gminy Łopuszno wszelkie obowiązki związane z utrzymaniem
bezdomnych psów i zapewnieniem im opieki.
§ 5. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc na podstawie zgłoszenia i interwencji mieszkańców gminy Łopuszno (w tym obiektów
budowlanych), w których przebywają koty wolnożyjące.
2) zapewnienie dokarmiania poprzez wspieranie osób społecznie opiekujących się tymi zwierzętami poprzez
zapewnienie karmy
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi.
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§ 6. 1. § 6.1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt:
1) stale na interwencje,
2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.
2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowi i bezpieczeństwu ludzi. Odławianiem i transportem
bezdomnych zwierząt zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Jarek
„KRAJZEGA” 31-560 Kraków, ul. Na Szaniec 10 lok. 43, z którą zawarto umowę.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także
nie będzie zadawał im cierpienia.
4. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt będzie odbywała się środkiem transportu przystosowanym
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
5. Informacje o akcji odławiania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie http://www.lopuszno.pl/
§ 7. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w domu tymczasowym dla
zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko, na koszt Gminy Łopuszno.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy Łopuszno w tym na stronie internetowej,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
3) Dom tymczasowy prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„KRAJZEGA” 31-560 Kraków, ul. Na Szaniec 10 lok. 43, z którą zawarto umowę.

Krzysztof

Jarek

§ 9. Usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach realizowane będzie przez: lekarza
weterynarii Pana Bogdana Jabłońskiego z którym Gmina ma podpisaną umowę z dnia 05.07.2012 roku.
§ 10. 1. W przypadku konieczności zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich na terenie Gminy
Łopuszno wskazane zostały następujące gospodarstwo rolne:
1) Marianów 18, gmina Łopuszno
2. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmuje starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 11. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowana będzie przez lekarza weterynarii Pana Bogdana Jabłońskiego prowadzącego Przychodnię
Weterynaryjną, z którym zawarto umowę.
§ 12. Realizacja zadań, o których mowa w § 5-§ 9 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu
schronisko dla zwierząt.
§ 13. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina.
2. W budżecie Gminy na 2014 rok zabezpieczona została kwota w wysokości 10 tyś. zł. z przeznaczeniem
na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt, w tym: Usługi weterynaryjne tj.
odłowienie, całodobowa usługa weterynaryjna, kastracja, usypianie ślepych miotów – 5 000 zł Dokarmianie
i sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami – 700,00 zł Odłowienie i przekazanie do schroniska – 4 300
zł
3. Środki finansowe przeznaczone na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt wydatkowane będą zgodnie
z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady
Gminy
Danuta Łukasik

