UCHWAŁA NR VI/ 42 /2019
Rady Gminy Łubianka
z dnia 29 marca 2019r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubianka w 2019
roku”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.
1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) Rada Gminy w
Łubiance uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubianka w 2019 r.”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE:
Obowiązek uchwalenia Programu wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 122, ze zm.)
Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do
zadań własnych gminy. Rada Gminy wypełniając obowiązek określa, w drodze
uchwały, corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt został przekazany do
zaopiniowania zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy
Łubianka oraz powiatowemu lekarzowi weterynarii w Toruniu, który
zaakceptował niniejszą uchwałę.
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie powyższej Uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr VI/42/2019
Rady Gminy w Łubiance
z dnia 29 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łubianka w 2019 r.
§ 1. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu
art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 2. Wykonawcą Programu jest Wójt Gminy Łubianka.
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca
w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez istniejące Schronisko dla
Zwierząt w Toruniu przy ul. Przybyszewskiego 3.
§ 4.1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi w przypadku wystąpienia
realizowana jest poprzez:
1) prowadzenie sterylizacji kotek;
2) prowadzenie akcji dokarmiania kotów oraz zapewnienia im wody
pitnej w miejscach ich przebywania;
3) zapewnianiu miejsca schronienia w szczególności w okresie
zimowym.
2. Zadania, o których mowa w ust.1, realizowane będą przez Wójta
Gminy Łubianka.
§ 5.1. Na terenie gminy Łubianka wyłapywania bezdomnych zwierząt
dokonuje Straż Gminna na podstawie stałego monitoringu oraz po otrzymaniu
zgłoszeń od indywidualnych mieszkańców.
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. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do
schroniska będą prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im
cierpienia.
§ 6.1. Wójt Gminy Łubianka zapewnia obligatoryjną sterylizację albo
kastrację zwierząt przeprowadzoną wyłącznie przez lekarza weterynarii.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie
14 dni od ich 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.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest
poprzez prowadzącego Schronisko dla Zwierząt na stronach internetowych
Schroniska.
§ 8.1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza
weterynarii w Schronisku dla Zwierząt lub w Lecznicy dla Zwierząt.
2. Zwierzę usypiane musi być traktowane w sposób humanitarny, tj. przed
podaniem dożylnego środka usypiającego wymagane jest zastosowanie narkozy.
§ 9.W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
(w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich), których nie może przyjąć Schronisko dla Zwierząt, Wójt
zapewni umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, zlokalizowanym w
Brąchnowie, ul. Św. Floriana 2. Obowiązkami zajmie się właściciel ww.
gospodarstwa.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez lekarza
weterynarii wskazanego przez Wójta Gminy. Zgłoszenia w tych sprawach
należy kierować do:
1) wobec zdarzeń na drogach gminnych:
- Urząd Gminy, tel. 603 516 122
2) wobec zdarzeń na drogach powiatowych:
- Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, tel. (56) 664-47-75

3) wobec zdarzeń na drogach wojewódzkich:
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, tel. (56) 664-40-35
§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie
ponosi gmina.
2. Na realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt przeznacza się kwotę nie mniejszą niż
62 700,00 zł, ujętą w budżecie gminy na rok 2019.

