
załącznik  do  uchwały   Nr  XXV/197/13  Rady  Gminy  Łambinowice
z  dnia  28  lutego  2013 roku

PROGRAM   OPIEKI  NAD  ZWIERZETAMI  BEZDOMNYMI  ORAZ  ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT

Wprowadzenie
“Zwierzę, jako  istota  żyjąca, zdolna  do  odczuwania  cierpienia, nie  jest  rzeczą. Człowiek 

jest  mu  winien  poszanowanie, ochronę  i  opiekę”. Program  ma  zastosowanie  do  wszystkich  
zwierząt  domowych, w  szczególności  psów  i  kotów, w  tym  kotów  wolno  żyjących  oraz 
zwierząt  gospodarskich.

Bezdomność  zwierząt  jest  zjawiskiem społecznym, którego  przyczynami  są:
– niekontrolowane  rozmnażanie,
– porzucanie  zwierząt  przez  właścicieli,
– ucieczki  zwierząt,
– łatwość  pozyskiwania  zwierząt,
– panujące  mody  na  dane  rasy  zwierząt,
– brak  edukacji  i  wiedzy  społeczeństwa  w  zakresie  metod  zapobiegania  bezdomności, ze 

szczególnym  uwzględnieniem  sterylizacji  i kastracji

§ 1.1.  Celami   Programu   jest   zapobieganie   bezdomności   zwierząt   na   terenie   gminy 
Łambinowice  oraz  opieka  nad  zwierzętami  bezdomnymi
2. Zadania  Programu  to:
– znakowanie  zwierząt, w  szczególności  psów  i  kotów, poprzez  umocowanie  przy  obroży 

znaczka  identyfikacyjnego – do pobrania  w  urzędzie  gminy,
– ograniczenie  populacji   bezdomnych  zwierząt   poprzez  sterylizację   i   kastrację zwierząt 

domowych, w  szczególności  psów  i  kotów,
– zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  z  terenu  gminy  Łambinowice,
– sprawowanie   opieki   nad   kotami   wolno   żyjącymi   poprzez   ustalenie   miejsc   ich 

przebywania, zapewnienie  karmy  i  wody  pitnej,
– poszukiwanie  nowych  właścicieli  dla  bezdomnych  zwierząt,
– odławianie  bezdomnych  zwierząt,
– zapewnienie   opieki   weterynaryjnej   w   przypadkach   zdarzeń   drogowych  z  udziałem 

zwierząt,
– edukacja   mieszkańców  gminy  Łambinowice   w  zakresie   opieki   nad   zwierzętami,  w 

szczególności   prawidłowe  zachowanie  właścicieli   psów  przy  ich  wyprowadzaniu  na 
spacer  (tylko  na  uwięzi  lub  w  kagańcu).  

§ 2. 1. Wykonawcami  Programu  są:

1)  gmina,
2)  organizacje  społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których  statutowym  celem działania 

jest  przeciwdziałanie  bezdomności  zwierząt  we  współpracy         z organami  gminy,

2. Funkcję  koordynatora  działań  podejmowanych  w  ramach  Programu  pełni samodzielne 
stanowisko  d.s.   ochrony  środowiska   i   melioracji,  które  współpracuje   z   lekarzem 
weterynarii, zwane  dalej  Koordynatorem.

3. Przyjmowanie  zgłoszeń: od  7.30  do  15.30  na  numer  tel 77.4311301, pozostałe  godziny 
oraz  dni  wolne  od  pracy  na  numer  tel. 691 597 968.



§ 3.  Na   terenie   gminy   Łambinowice   wprowadza   się   stałe   całoroczne   wyłapywanie 
bezdomnych  zwierząt,  na  wcześniejsze  zgłoszenie  do  Koordynatora
– 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,

– celem  zapewnienia  wyłapania,  oraz  dalszej  opieki  nad  bezdomnymi zwierzętami  gmina 
zawrze  umowę  z  odpowiednim  podmiotem,

– wyłapanie  bezdomnych  zwierząt  będzie  prowadzone  wyłącznie  przy  użyciu odpowiedniego 
sprzętu  przeznaczonego  do  wyłapywania  zwierząt, który  nie stwarza  zagrożenia  dla  życia  i 
zdrowia  zwierząt, a  także  nie  będzie zadawał im  cierpienia,

– transport bezdomnych  zwierząt  będzie  odbywał  się  środkiem  transportu przystosowanym 
do  bezpiecznego  i  humanitarnego  przewozu  zwierząt

§ 4.  Gmina  realizuje   obligatoryjną  sterylizację   albo  kastrację  zwierząt   bezdomnych  na  
zasadach  ustalonych   z  lekarzem  weterynarii   i   wykonywanych   wyłącznie  przez  lekarza 
weterynarii

§ 5.  Poszukiwanie  właścicieli  dla  bezdomnych  zwierząt  realizowane  jest  poprzez:
– informowanie  o  możliwości  adopcji  zwierząt  bezdomnych  w  sposób zwyczajowo  przyjęty 

na  terenie  gminy  poprzez  ogłoszenie  na  tablicy  ogłoszeń  urzędu  gminy,  w  tym  na 
stronach  internetowych

– współdziałanie  z  organizacjami  społecznymi  w  zakresie  poszukiwania nowych właścicieli 
zwierząt.

§ 6.  Usypianie  ślepych  miotów:
– usypianie  ślepych  miotów może  nastąpić  wyłącznie  przez  lekarza weterynarii,
– fakt  i  przyczynę  uśpienia  ślepych  miotów  odnotowuje  się  w  ewidencji, prowadzonej  przez 

lekarza  weterynarii,
– zwłoki  uśpionych  zwierząt   muszą  być  odebrane  przez  specjalistyczna  firmę.

§ 7.  Gmina  ma  wyznaczone  gospodarstwo  rolne, które  zapewnia  miejsce  dla  bezdomnych 
zwierząt  gospodarskich.

§ 8.  zapewnienie  opieki  weterynaryjnej  w  przypadku  zdarzeń  drogowych            z  udziałem 
zwierząt,  realizowane  jest  przez  gminę  z  udziałem  lekarza  weterynarii.

§ 9.  Gmina  prowadzi  we  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi, działania  edukacyjne 
m. in. w  zakresie  odpowiedzialnej  i  właściwej  opieki  nad  zwierzętami, ich  humanitarnego 
traktowania, propagowania  sterylizacji  i  kastracji,  oraz  adopcji  zwierząt  bezdomnych.

§ 10.  Koszty  realizacji  zadań  określonych  w  niniejszym  Programie  ponosi  gmina, według 
tabeli  stanowiącej  załącznik  do  Programu.


