Projekt
z dnia 9 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2021 roku."
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, atr. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 713 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 2020, poz. 638)
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 2021 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia....................2021 r.
PROGRAM
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Łazy w 2021 roku
(dalej zwany: Programem)
§ 1. Podstawy prawne
1. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 638 z późn. zm.) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
2. Zgodnie z art. 21 ww. ustawy o ochronie zwierząt zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro
ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.
3. W realizacji Programu przestrzegane są przepisy:
a) cytowanej powyżej ustawy o ochronie zwierząt,
b) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 z późn.zm.)
c) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1439 z późn.zm.),
d) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753).
§ 2. Zakres Programu
Niniejszy Program został opracowany na podstawie art. 11a ust. 2 ww. ustawy o ochronie zwierząt,
który obejmuje:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie.
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.
9. Finansowanie Programu.
§ 3. Podmioty realizujące Program
1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Łaz.
2. Realizatorami Programu są:

Id: 1B194682-FAAB-410D-837D-CF70FAF3446D. Projekt

Strona 1

a) Burmistrz Łaz za pośrednictwem pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ochrony Środowiska,
b) Schronisko dla zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda,
c) Gabinet Weterynaryjny „Mag – Vet” lek. wet. Magdalena Kubiak,
d) Gospodarstwo rolne Pana Pawła Beredy w Wysokiej,
e) Opiekuni społeczni współpracujący z Urzędem Miejskim w Łazach.
§ 4. Podmioty realizujące Program, z którymi Gmina Łazy zawarła umowy
Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Łazy zawarła umowy:
1. Ze Schroniskiem dla zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda, ul. Podmiejska 51 b, 42-400 Zawiercie
w zakresie świadczenia usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łazy w 2021
roku i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub przekazywanie nowym właścicielom.
2. Z Gabinetem Weterynaryjnym „Mag – Vet” lek. wet. Magdalena Kubiak, ul. Dworcowa 16, 42-450
Łazy w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, obejmujących bezdomne koty oraz zwierzęta dziko
żyjące uległe wypadkowi z terenu Gminy Łazy w latach 2020-2021.
§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Gmina Łazy zapewnia wyłapanym bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i Gminy Łazy miejsce
w schronisku, prowadzonym przez Schronisko dla zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda.
§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. W celu zmniejszenia populacji kotów wolno żyjących Gmina Łazy wydaje osobom, opiekującym
się kotami wolno żyjącymi, zlecenia na wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji lub/i leczenia (jeśli
zachodzi taka konieczność) przez Gabinet Weterynaryjny „Mag – Vet” lek. wet. Magdalena Kubiak.
2. Gmina Łazy dwa razy w roku pomaga w dokarmianiu zgłaszającym się do gminy karmicielom
kotów wolno żyjących.
§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Gmina Łazy zapewnia odławianie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez Schronisko dla
zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda.
2. Interwencje, o którym mowa w § 7 ust. 1, podejmowane są na podstawie zgłoszeń wpływających
do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim
w Łazach, dotyczące zwierząt, pozostających bez opieki, 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 ma być za pomocą specjalistycznego sprzętu, niestwarzającego
zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt, który nie zadaje im cierpienia oraz nie wywołuje
niepotrzebnego stresu.
4. Transport zwierząt odbywać się powinien przystosowanym samochodem, umożliwiającym
prawidłowe ulokowanie zwierzęcia, a używane uwięzi nie mogą krępować zwierzęcia w czasie
transportu.
5. W trakcie dłuższego transportu zwierzęta muszą mieć zapewnioną wodę i karmę oraz odpoczynek.
§ 8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
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1. Wykonanie sterylizacji lub kastracji każdego zwierzęcia umieszczonego w Schronisku dla zwierząt
w Zawierciu Rafał Żmuda jest obligatoryjne dla schroniska.
2. Koszty sterylizacji i kastracji wykonanych w schronisku ponosi Gmina w ramach przekazywanych
miesięcznych opłat ryczałtowych.
3. Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych innych niż oddawanych do schroniska przeprowadza
Gabinet Weterynaryjny „Mag – Vet” lek. wet. Magdalena Kubiak.
4. Koszty sterylizacji i kastracji wykonanych w gabinecie weterynaryjnym ponosi Gmina jako zapłatę
za każdy wykonany zabieg na zlecenie Gminy na podstawie wystawionej faktury/rachunku.
§ 9. 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. Schronisko dla zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda w ramach zawartej umowy ma możliwość
przekazywania umieszczonych w schronisku zwierząt osobom zainteresowanym ich adopcją, którzy są
zdolni zapewnić im należyte warunki bytowania, ale dopiero po upływie kwarantanny, w czasie której
nie zgłosili się dotychczasowi właściciele.
3. Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim
w Łazach zapewnia pomoc w odnalezieniu psa lub kota poprzez udzielanie informacji związanych
z aktualnie wpływającymi do Wydziału zgłoszeniami, które dotyczą zwierząt błąkających się na terenie
Gminy Łazy lub zabranych do schroniska.
§ 10. Usypianie ślepych miotów
1. W zakresie ograniczenia rozrodczości wolno żyjących kotów i bezpańskich psów Gmina Łazy
zapewnia wykonanie zabiegów usypiania ślepych miotów wraz z utylizacją zwłok u zwierząt zgłaszanych
przez społecznych opiekunów.
2. Zabiegi na zlecenie Gminy przeprowadza Gabinet Weterynaryjny „Mag – Vet” lek. wet. Magdalena
Kubiak.
§ 11. Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich
1. W przypadku zaistnienia potrzeby zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim bezdomnym lub
z wypadków drogowych lub utrzymywanym w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego
zaniedbania lub niechlujstwa bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie
naturalnej pozycji, wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Pawła Beredy w Wysokiej jako gospodarstwo,
które zapewni należytą opiekę tym zwierzętom.
2. Gospodarstwo rolne Pana Pawła Beredy spełnia wymogi, o których jest mowa w Ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U.
z 2020 r. poz. 1421 z późn.zm.).
3. Pan Paweł Bereda dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, posiada odpowiednią wiedzę
o chowie i utrzymaniu zwierząt gospodarskich.
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
1. Gmina Łazy obejmuje opieką weterynaryjną zwierzęta ranne w wyniku zdarzeń drogowych, które
wydarzyły się w granicach administracyjnych gminy.
2. Całodobową opiekę nad zwierzętami, które zostały ranne w wyniku zdarzeń drogowych, sprawuje
Gabinet Weterynaryjny „Mag – Vet” lek. wet. Magdalena Kubiak.
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3. W ramach zawartej z Gminą Łazy umowy Schronisko dla zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda
zapewnia bezpieczne, humanitarne warunki wyłapywania i transportu zwierząt (w tym zwierząt rannych
w wypadkach drogowych i innych okolicznościach) z zabezpieczeniem opieki lekarsko – weterynaryjnej
i umieszcza je w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub ośrodku dla zwierząt wolno żyjących (dzikich),
z którym podmiot ma podpisaną umowę.
§ 13. Finansowanie Programu
Środki finansowe w kwocie 173 500,00 złotych na realizację zadań wynikających z „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy
w 2021 roku” zabezpieczone są w budżecie Gminy Łazy Uchwałą nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 16 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Łazy na rok 2021
Środki zostaną wydatkowane w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odławianie, wyłapywanie, umieszczanie w schronisku dla zwierząt oraz adopcja
zwierząt bezdomnych
Odławianie, wyłapywanie, umieszczanie w schronisku/ośrodku dla zwierząt dzikich
zwierząt wolno żyjących
Zbieranie i utylizacja zwłok martwych zwierząt
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących
Przeprowadzanie zabiegów weterynaryjnych (sterylizacja, kastracja i leczenie
zwierząt bezdomnych oraz leczenie i utylizacja zwierząt z wypadków)
Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich
Nieprzewidziane wydatki
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UZASADNIENIE
"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Łazy w 2021 roku" stanowi wypełnienie obowiązków:
1. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 638 z późn. zm.) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
2. W realizacji Programu przestrzegane są przepisy:
a) cytowanej powyżej ustawy o ochronie zwierząt,
b) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 z późn.zm.)
c) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z
2020 r. poz. 1439 z późn.zm.),
d) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753).
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 zapisanych w art. 11a ust. 2 i ust. 5 ww. ustawy o ochronie
zwierząt, obejmującego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie
Odławianie bezdomnych zwierząt
Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Usypianie ślepych miotów
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt
9. Finansowanie Programu
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