Projekt
z dnia 21 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2019 roku."
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 122) po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Zawierciu i dzierżawców Obwodów Łowieckich na
terenie Gminy Łazy oraz organizacji pozarządowych, społecznych i innych uprawnionych podmiotów,
Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2019 roku” stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia....................2019 r.
Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Łazy w 2019 roku.
§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Bezdomnym zwierzętom, które zostały wyłapane na terenie Gminy Łazy przez uprawnionego
przedsiębiorcę, zapewnia się miejsce w schronisku dla zwierząt pn: „Schronisko dla Zwierząt
w Zawierciu Rafał Żmuda”, ul. Podmiejska 51b, 42-400 Zawiercie, z którym Gmina zawarła stosowną
umowę.
§ 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Gmina Łazy obejmuje opieką wolno żyjące koty poprzez wydawanie karmy, zakupionej ze
środków budżetowych Gminy, wskazanym karmicielom kotów.
2. Gmina Łazy będzie prowadzić działania w celu zmniejszania populacji wolno żyjących kotów
poprzez ich sterylizację i kastrację, zlecając Gabinetowi Weterynaryjnemu lek. wet. Edyta Roykiewicz
Guzy, ul. Kościelna 4, 42-450 Niegowonice, z którym Gmina Łazy podpisała stosowną umowę,
wykonanie zabiegu/świadczenia.
3. Każdy wolno żyjący kot, który został wysterylizowany bądź wykastrowany pozostaje pod
opieką karmiciela.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
1. Gmina Łazy zapewnia wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez podmiot: Schronisko dla Zwierząt
w Zawierciu Rafał Żmuda, ul. Podmiejska 51 b, 42-400 Zawiercie, z którym zawarto umowę
o świadczenie usług w tym zakresie. Podmiot ten posiada zezwolenia: Prezydenta Miasta Zawiercie nr
ROS.6140.2.1.3.2014.ADT z dnia 08.01.2015 r na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Zawierciu, weterynaryjny numer
identyfikacyjny dla prowadzonej działalności z zakresu - Schronisko dla zwierząt oraz zezwolenie
Burmistrza Łaz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na
terenie Miasta i Gminy Łazy.
2. Interwencje podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1, podejmowane będą na podstawie zgłoszeń
wpływających do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Łazach, dotyczących pozostających bez opieki zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod opieką
której zwierzę dotychczas przebywało, a w szczególności zwierząt chorych, rannych w wypadkach
drogowych lub innych okolicznościach, a także powodujących zagrożenie bezpieczeństwa człowieka lub
innych zwierząt.
3. Wyłapywanie zwierząt prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu nie stwarzającego
zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt, który nie zadaje im cierpienia oraz nie wywołuje
niepotrzebnego stresu.
4. Transport zwierząt odbywać się będzie przystosowanym samochodem umożliwiającym prawidłowe
ulokowanie zwierzęcia, a używane uwięzi nie mogą krępować zwierzęcia w czasie transportu.
W trakcie dłuższego transportu zwierzęta muszą mieć zapewnioną wodę i karmę oraz
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odpoczynek.
§ 4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
Sterylizacja i kastracja zwierząt trafiających do schroniska jest obowiązkiem schroniska.
Koszty ponosi Gmina, w ramach przekazywanych miesięcznych opłat ryczałtowych. Kastrację
i sterylizację zwierząt bezdomnych innych niż oddawanych do schroniska i adopcji, przeprowadza
gabinet weterynaryjny wskazany w § 8 ust.1.
§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje się poprzez zgłaszanie informacji,
o wyłapanych zwierzętach na terenie miasta i gminy Łazy, osobom współpracującym w tym zakresie
z Gminą Łazy.
2. W ramach umowy, którą Gmina Łazy zawarła z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta,
podmiot ten ma możliwość przekazywania zwierząt osobom zainteresowanym ich adopcją.
3. Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łazach
zapewnia pomoc w odnalezieniu psa lub kota poprzez udzielanie informacji związanych z aktualnie
wpływającymi do Wydziału zgłoszeniami, które dotyczą błąkających się na terenie Gminy Łazy zwierząt.
§ 6. Usypianie ślepych miotów
W razie zaistnienia potrzeby Gmina zapewnia wykonanie zabiegów usypiania ślepych miotów
wolno żyjących kotów i bezpańskich psów wraz z utylizacją zwłok, kierowanych przez społecznych
opiekunów w zakresie ograniczenia ich rozrodczości. Zabiegi przeprowadza gabinet weterynaryjny
wskazany w § 8 ust.1.
§ 7. Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich
W przypadku zaistnienia potrzeby zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim
wskazuje się gospodarstwo Pana Pawła Beredy spełniające wymogi, o których mowa w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tj. Dz. U.
z 2018 r. poz.1967 ze zm.). Pan Paweł Bereda dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, posiada
odpowiednią wiedzę w kierunku chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich.
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
1. Gmina Łazy obejmuje opieką weterynaryjną zwierzęta, które zostały ranne w wyniku zdarzeń
drogowych, mających miejsce w granicach administracyjnych Gminy.
Całodobową opiekę nad zwierzętami, które zostały ranne w wyniku zdarzeń drogowych sprawować
będzie Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Edyta Roykiewicz Guzy, ul. Kościelna 4, 42-450
Niegowonice, z którym Gmina Łazy podpisała umowę na świadczenie usług i któremu zleciła
wykonanie usługi.
2. W ramach umowy w zakresie wyłapywania psów i opieki weterynaryjnej zawartej przez Gminę
z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, podmiot ten zapewnia bezpieczne,
humanitarne warunki wyłapywania i transportu zwierząt (w tym zwierząt rannych w wypadkach
drogowych i innych okolicznościach) i ich umieszczenie, z zabezpieczeniem opieki lekarsko –
weterynaryjnej, w schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym podmiot ma podpisaną umowę.
§ 9. Finansowanie programu
Środki finansowe w kwocie 139 000,00 złotych na realizację zadań wynikających z „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” zabezpieczone
w budżecie Gminy Łazy na rok 2019 – Uchwała Budżetowa Gminy Łazy nr III/16/2018 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 19 grudnia 2018 r.

Id: 71F840AE-1A70-4B89-B7E9-16EDA53461DF. Projekt

Strona 2

Środki zostaną wydatkowane w następujący sposób:
– wyłapywanie i umieszczanie w schronisku zwierząt bezdomnych - 120 000 zł
– zbieranie i utylizacja zwłok martwych zwierząt - 8 000 zł
– zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 2 000 zł
– przeprowadzanie zabiegów weterynaryjnych.- 6 000 zł
– zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym. dla zwierząt gospodarskich- 3 000 zł
(gotowość + przewidywane koszty interwencyjne)
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UZASADNIENIE
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Łazy w 2019 roku stanowi wypełnienie obowiązku ustawy o ochronie zwierząt z
dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.122 ).
Rada Miejska corocznie do dnia 31 marca przyjmuje w drodze uchwały Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy, w
którym określa realizację zadań takich jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizację;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
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