
UCHWAŁA NR VI/62/2019
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Łambinowice na rok 2019, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik
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Załącznik do Uchwały Nr VI/62/2019

Rady Gminy Łambinowice

z dnia 28 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Łambinowice na rok 2019. 

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzę-tom schronienia 
i opieki. “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, którego przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

3) ucieczki zwierząt, 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

§ 1.  Celem Programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Łambinowice. Dla realizacji programu koniecznym jest zapewnienie opieki zwierzętom 
w schronisku dla zwierząt. Gmina Łambinowice nie posiada własnego schroniska dla zwierząt, w związku z czym 
zawarła umowę ze schroniskiem dla zwierząt bezdomnych pod nazwą: „Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych 
„FUNNY PETS", Marta Szturma, z siedzibą Czartki 49b, 98-200 Sieradz, wpisanym do ewidencji działalności 
gospodarczej pod nr 1774/10, wydaną przez Urząd Gminy w Sieradzu, reprezentowanym przez właściciela Martę 
Szturma. 

§ 2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań: 

1) znakowanie zwierząt, w szczególności psów i kotów, poprzez umocowanie przy obroży znaczka 
identyfikacyjnego – do pobrania w urzędzie gminy, 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, 

3) zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt, wszystkim zwierzętom zagubionym, wałęsającym się, 
pozostającym bez właścicieli lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie 
o ochronie zwierząt, 

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez ustalenie miejsc ich przebywania, zapewnienie karmy 
i wody pitnej, 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez informację o zwierzętach oczekujących 
na adopcję m.in. na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń, 

6) odławianie bezdomnych zwierząt, schronisko „Funny pets” w Czartkach, 

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

8) edukacja mieszkańców gminy Łambinowice oraz edukacja w szkołach w zakresie opieki nad zwierzętami, 
w szczególności prawidłowe zachowanie właścicieli psów przy ich wyprowadzaniu na spacer (tylko na uwięzi 
lub w kagańcu), dotyczy również terenów leśnych i sąsiadujących z lasami, 

9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
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10) współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz 
innymi osobami prawnymi i fizycznymi na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, 

11) organizacja wolontariatu na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym nad wolno żyjącymi kotami, 
poprzez: 

- zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów, 

- opieki nad rannymi lub chorymi kotami przez lekarza weterynarii,

12) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Łambinowice poprzez nałożenie obowiązków na osoby 
utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy 
oraz wyjaśnienie zasadności obowiązków i ich egzekwowanie.

§ 3. Wykonawcami Programu są: 

1) gmina, funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni: Wojciech Maślej – inspektor 
d.s. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy, 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, współpracujący z organami Inspekcji 
Weterynaryjnej i policją. Zastępstwo pełni Magdalena Gucwa tel. 888 191 975 lub Agnieszka Krzyżanowska 
tel. 502 561 219, 

2) schronisko: Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS" Marta Szturma z siedzibą Czartki 49b, 
98-200 Sieradz, 

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt: Nyskie Pogotowie Opiekuńczo – Adopcyjne dla zwierząt „Łapa”, ul. Szczecińska 8, 48-
303 Nysa. Osoba do kontaktu: Magdalena Kucfir tel. 784 010 414, 

4) lekarz weterynarii, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowym „Wszystko dla Zwierząt Dużych i Małych, 
Jarosław Misz, ul. Kolejowa 24, 48-316 Łambinowice. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi 
z przyczyn niezależnych, Pan Jarosław Misz wyznacza zastępstwo: Zakład Usług Weterynaryjnych s.c. 
Sempruch – Bielawski, Wydrowice 44, 49-100 Niemodlin, tel. 604 136 642, 

5) przychodnia weterynaryjna ARKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska 8, 48-303 Nysa, reprezentowana przez Magdalenę 
Kucfir, 

6) gospodarstwo rolne Zbigniew Hybel, Mańkowice 93, 48-315 Jasienica Dolna, 

7) wolontariusze – opiekunowie społeczni.

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

1.  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. 

2.  Wyłapanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przez uprawniony podmiot przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia 
zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

3.  Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt. 

4.  Wyłapywaniem, transportem, opieką oraz poszukiwaniem nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt 
zajmuje się schronisko „Funny pets” w Czartkach. 

5.  Bezdomne i przyjęte pod opiekę zwierzęta zostają oznakowane, poddane szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie i innym chorobom, ocenie w zakresie stanu zdrowia, sterylizacji lub kastracji.

§ 5.  Gmina realizuje sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych na zasadach ustalonych z lekarzem 
weterynarii i wykonywanych wyłącznie przez lekarza weterynarii, na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem 
Usługowo – Handlowym „Wszystko dla Zwierząt Dużych i Małych, Jarosław Misz, ul. Kolejowa 24, 48-316 
Łambinowice oraz zastępczo przez Zakład Usług Weterynaryjnych s.c. Sempruch – Bielawski, Wydrowice 44, 49-
100 Niemodlin. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 
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1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy 
poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronach internetowych, 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt, 

3) schronisko „Funny pets” w Czartkach.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii, wskazanego w § 5. 

2.  Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji, prowadzonej przez lekarza 
weterynarii. 

3.  Zwłoki uśpionych zwierząt będą odebrane przez specjalistyczną firmę Handlowo - Usługową „EKOLAS”, 
Urszula Kapuśniak - Junik, ul. Sławięcicka 4, 47-246 Kotlarnia.

§ 8.  Gmina z lekarzem weterynarii ustala na bieżąco miejsce tymczasowe dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich. Aktualnie w tym celu wyznacza się gospodarstwo Zbigniewa Hybel, Mańkowice 93, 48-315 
Jasienica Dolna. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie 
znalezienia nowego właściciela tych zwierząt. 

§ 9.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
realizowane jest przez gminę przy współpracy z lekarzem weterynarii, dane lekarza jak w § 3, pkt 4. 

§ 10. 1. 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. Współpraca z Nyskim Pogotowiem Opiekuńczo – 
Adopcyjnym dla zwierząt „Łapa”, ul. Szczecińska 8, 48-303 Nysa. 

2. W ramach działań edukacyjnych Gmina zakłada: 

- promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, 

- uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia 
i posiadania zwierzęcia, 

- prowadzenie w placówkach oświatowych pogadanek w zakresie odpowiedzialności właściciela zwierzęcia, 

- wydawanie ulotek oraz publikacji dotyczących ochrony zwierząt i zapobiegania bezdomności. 

- organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy przy współudziale organizacji 
pozarządowych, lekarza weterynarii na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego 
zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia, propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzenia 
zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów zapobiegającym nadmiernemu i niekontrolowanemu wzrostowi 
populacji.

§ 11.  Program realizowany będzie ze środków finansowych budżetu gminy. Koszty realizacji zadań określa 
załącznik do Programu. Środki finansowe na wykonanie zadań wynikających z Programu, zabezpieczone są 
w budżecie Gminy Łambinowice w wysokości 18 000 zł, (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) i wydatkowane 
będą poprzez zawieranie umów, przedmiotem których jest świadczenie usług i dostaw, zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 ). 

§ 12. Dla realizacji Programu ograniczenia bezdomności zwierząt domowych, Gmina może udzielać 
organizacjom społecznym, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci: 

1) wsparcia finansowego, 

2) udostępniania lokalu gminnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym, 

3) promocji podejmowanych działań, zwłaszcza w dostępnych środkach przekazu, 

4) zobowiązanie podległych Gminie jednostek do współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz ochrony praw zwierząt poprzez podpisanie stosownych porozumień o współpracy.

§ 13.  Program był konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nysie, dzierżawcami lub zarządcami 
obwodów łowieckich oraz z Fundacją Fioletowy Pies, ul. Jana Bytnara „Rudego” 21B, lok. 901, 45-265 Opole, 
której statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 
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 Załącznik do “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w roku 2019”. 

Koszty realizacji zadań w 2019 roku 

L.p. Rodzaj czynności lub zakupu Kwota w zł
1 Sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt 4 450,00
2 Usypianie ślepych miotów 400,00
3 Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzenia drogowego 1 100,00
4 Wyłapanie bezdomnych zwierząt, transport, badanie wet., szczepienie, karma, utrzymanie (hotelowanie) 10 250,00
5 Karma dla wolnożyjących kotów 1 200,00
6 Działania informacyjne: ulotki, plakaty, itp. 600,00

Razem 18 000,00
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