
UCHWAŁA NR 27/XXVII/2013
RADY GMINY ŁĄCKO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łącko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 
r. Nr 106, poz. 1002 j.t.), Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który 
stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zdzisław Warzecha
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/XXVII/2013 

Rady Gminy Łącko 

z dnia 26 marca 2013r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

1. Program ma zastosowanie  do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do 
psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Łącko. 

2. Celami programu jest: 

1) Zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt, 

2) Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów, 

3) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 
właścicieli zwierząt domowych, 

4) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 

5) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Łącko. 

Rozdział 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko 
będzie wyglądać następująco: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 

Bezdomne zwierzęta, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Łącko, zwanej dalej Gminą  
przekazywane będą do schroniska na podstawie stosownej umowy, zawartej pomiędzy podmiotem 
a Wójtem Gminy Łącko. 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

Na terenie Gminy nie było dotychczas zgłoszeń dotyczących bezdomnych kotów. W razie stwierdzenia 
faktu bezdomności kotów, przeprowadzona zostanie sterylizacja lub kastracja i koty poddane zabiegowi 
zostaną wypuszczone w miejscu, w którym bytowały lub przekazane do adopcji. 

3) odławianie bezdomnych zwierząt: 

Zwierzęta będą wyłapywane przez uprawnionych pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Łącku a w szczególnych przypadkach podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność gospodarczą. 

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały w odniesieniu do pojedynczych 
zgłoszeń błąkających sie bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie 
bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia. Wyłapane zwierzęta przewożone będą do 
schroniska z którym zostanie podpisana stosowna umowa. 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt: 

Zabiegowi sterylizacji albo kastracji zwierząt poddawane będą zwierzęta bezdomne po ich wyłapaniu 
i przewiezieniu do schroniska. 

Sterylizację albo kastrację będzie wykonywał lekarz weterynarii na podstawie umowy zlecenia  Wójta 
Gminy Łącko 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 
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Poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmie się schronisko z którym zostanie podpisana 
stosowna umowa. Jeżeli nie odnajdzie się właściciel psa, to zostanie on przekazany osobie chętnej do 
adopcji. 

6) usypianie ślepych miotów: 

Ślepe mioty zwierząt, które narodziły się w schronisku i nie ma możliwości zapewnienia im właścicieli, 
będą usypiane. 

Usypianiem ślepych miotów zajmie się lekarz weterynarii na podstawie umowy zlecenia Wójta Gminy 
Łącko. 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: 

Gmina podpisze umowę zlecenia z rolnikiem indywidualnym prowadzącym gospodarstwo rolne, 
deklarującym zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
zajmie się lekarz weterynarii na podstawie umowy zlecenia Wójta Gminy Łącko 

Rozdział 3.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt 

W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań: 

1) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia ilości adopcji 
bezpańskich zwierząt 

2) Promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, 

Rozdział 4.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

1. Program będzie realizowany z budżetu Gminy Łącko. 

2. Na realizację Programu na rok 2013 planuje się kwotę 15 tys.zł przeznaczoną na  powyższe działania w tym 
opiekę weterynaryjną, zabiegi sterylizacji i kastracji, operacje, usypianie ślepych miotów, całodobową opiekę 
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych, 
sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Łącko. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zdzisław Warzecha
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