
             PROJEKT

PROGRAM  OPIEKI  NAD  ZWIERZĘTAMI  BEZDOMNYMI  ORAZ  ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁABUNIE NA 2018 ROK

Rozdział 1

CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Łabunie został opracowany zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 
sierpnia 1997roku. Program ma za zadanie zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, stałe 
ich odławianie oraz działania zapobiegające bezdomności zwierząt na terenie gminy. Ponadto 
propagowanie kontroli rozrodczości psów i kotów.

§ 2 Celami Programu są:

1) sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez zapewnienie im miejsca w 
schronisku,

2) ograniczenie populacji bezdomnych  zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów przekazanych do schroniska lub adopcji,

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

5) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i 
opiekunach zwierząt domowych,

6) odławianie bezdomnych zwierząt,

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt,

8) usypianie ślepych miotów,

9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2

REALIZACJA ZADAŃ

§  3.   1.  Zapewnienie  opieki   zwierzętom  bezdomnym  z  terenu  Gminy  Łabunie  będzie
realizowane przez: 
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1) Schronisko  dla  bezdomnych  psów  w  Zamościu  ul.  Braterstwa  Broni  161,

22-400 Zamość, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad

bezdomnymi zwierzętami.

2)  Gminę Łabunie poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce

dla zwierząt gospodarskich oraz poszukiwanie nowych właścicieli  dla bezdomnych

zwierząt domowych.

3) Przychodnię Weterynaryjną s.c. lek. wet. J. Łój lek. wet. T. Dobrowolski ul. Zamojska

30  ,  22-437  Łabunie  na  podstawie  umowy  podpisanej  z  Gminą  Łabunie,  przy

współpracy  z  organizacjami  społecznymi,  stowarzyszeniami,  fundacjami,  których

statutowym celem jest ochrona zwierząt.

4) Współpraca z Zamojską Fundacją dla Zwierząt i Środowiska „ZEA”, której zadaniem

statutowym jest ochrona zwierząt, w procesie adopcji bezdomnych zwierząt, edukacji

oraz akcji propagandowych mających na celu ograniczenie  bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Łabunie.

5) Prowadzenie  miejsca  czasowego  przetrzymywania  zwierząt  w  celu  zapewnienia

opieki bezdomnym zwierzętom, oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli.

6) Prowadzenia opieki lekarsko-weterynaryjnej w miejscu czasowego przetrzymywania

zwierząt.

7) Wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  i  dostarczanie  ich  do  miejsca  czasowego

przetrzymywania lub do Schroniska dla bezdomnych psów w Zamościu ul. Braterstwa

Broni 161.

§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt Gmina realizuje przez: 

1. Obligatoryjną  sterylizację  albo  kastrację  zwierząt  w  schroniskach  dla  zwierząt  na
zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

2. Sterylizację albo kastrację zwierząt, dla których poszukiwane będą domy adopcyjne,
przebywających w miejscu czasowego przetrzymywania

3.  Zabiegi  sterylizacji  i  kastracji  mogą  być  przeprowadzane  wyłącznie  przez  lekarza
weterynarii;

4. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia  w  schronisku  z  uwagi  na  możliwość  zgłoszenia  się  właściciela  lub
opiekuna,  oraz  przeznaczone  do  adopcji  w  terminie  określonym  w  ogłoszeniu  o
poszukiwaniu nowych właścicieli.
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§  5.  Sprawowanie  opieki  nad  kotami  wolno  żyjącymi  realizowane  będzie  przez
podejmowanie interwencji w momencie pojawienia się sygnałów o zaistniałym problemie.

W szczególności przez:

1.  ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2.  zapewnianie  dokarmiania  oraz  zapewnienia  im  wody  pitnej  w  miejscach  ich
przebywania;

3. w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres
zimowy;

4. sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących.

§ 6.   Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1.  Schronisko  poprzez  prowadzenie  działań  zmierzających  do  pozyskania  nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2.  Gmina  Łabunie poprzez   poszukiwanie  nowych  właścicieli  dla  bezdomnych
zwierząt przy współpracy z organizacjami pozarządowymi (np.  Zamojską Fundacją
dla  Zwierząt  i  Środowiska  „ZEA”,  jako  stale  współpracującą  z  gminą),  których
statutowym  celem  jest  ochrona  zwierząt,  innych  osób  prawnych  i  fizycznych
działających  na  rzecz  zapewnienia  opieki  bezdomnym zwierzętom oraz   promocję
adopcji zwierząt ze Schroniska i umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie
internetowej gminy,

 § 7.  1. Na terenie Gminy Łabunie odławianie bezdomnych zwierząt będzie się odbywało
stale  przez  Pana  Piotra  Łachno  prowadzącego  działalność  gospodarczą  Usługi  Sanitarno-
Porządkowe, z którymi gmina zawarła odpowiednią  umowę. 

2.  Wyłapywaniem  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, zdrowiu   i bezpieczeństwu ludzi.

3.  Odławianie  będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu,  który nie
będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia  zwierząt, oraz nie będzie zadawał im
cierpienia.       

4. Odłowione zwierzęta zostaną przewiezione do schroniska  pod jego opiekę.
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5.  Transport  bezdomnych  zwierząt  będzie  odbywał  się  środkiem  transportu
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 8.   Zapewnienie całodobowej opieki  weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych
z  udziałem  zwierząt  realizuje  gmina   poprzez  podpisanie  umów  na  świadczenie  usługi
całodobowej  z  lekarzami  weterynarii:  Gabinet  Weterynaryjny  lek.  wet.  Paweł  Kulik
ul. Szczebrzeska 12, 22-400 Zamość oraz Przychodnia Weterynaryjna s.c. lek. wet. J. Łój  lek.
wet. T. Dobrowolski ul. Zamojska 30, 22-437 Łabunie.

§ 9.   Usypianie ślepych miotów: 

1.  Usypianie  ślepych  miotów  może  nastąpić  wyłącznie  przez  lekarza  weterynarii  w
schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt.

2.  Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie,
należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń,  sam zabieg uśpienia powinien być
wykonany przez lekarza weterynarii  w sposób humanitarny i  jedyny dopuszczający przez
Towarzystwo  Opieki  nad  Zwierzętami  w  Polsce  (narkoza,  następnie  środek  usypiający
podany dożylnie). 

§  10.  1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia osoby,
pod której opieką trwale dotąd pozostawały Gmina wskazuje gospodarstwo rolne, w którym
te  zwierzęta  mogą być  tymczasowo przetrzymywane aż  do  momentu  znalezienia  nowego
właściciela, gospodarstwem tym jest gospodarstwo  położone  w miejscowości Łabunie ul.
Gminna 9.

2.   Jednocześnie  z  umieszczeniem zwierząt  w gospodarstwie  gmina  podejmie  starania  w
zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

Rozdział 3

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 11. 1.  Koszty  realizacji zadań wynikających z Programu ponosi Gmina Łabunie.

         2. Wysokość środków na realizację Programu zabezpieczona w budżecie gminy-   
20 500zł.

         3. Sposób wydatkowania środków finansowych odbywać się będzie na podstawie:

- faktur wystawionych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt za przyjęcie             
zwierzęcia do schroniska i dalszą opiekę,

- faktury za wykonanie usługi  odłowienia zwierzęcia,
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- faktury za wykonanie usługi weterynaryjnej (sterylizacja lub kastracja zwierzęcia 
przekazanego do adopcji),

- finansowanie innych usług w zakresie opieki i leczenia bezdomnych zwierząt ich

sterylizacji, kastracji oraz adopcji, 

- dowodów zakupu karmy dla kotów wolno żyjących i protokołów przekazania dla 
opiekunów społecznych,

-  faktury  za  wykonanie  usługi  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych
potwierdzoną w notatce służbowej ze zdarzenia ze wskazaniem miejsca wypadku oraz
rodzaju obrażeń zwierzęcia,

-  faktury za  wykonanie  usługi  uśpienia  ślepego  miotu  wystawionej  przez  lecznicę
weterynaryjną,

- rachunku wystawionego przez wskazane gospodarstwo rolne za sprawowanie opieki
nad zwierzęciem.
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