Formularz wyrażenia opinii dla organizacji społecznych oraz podmiotów o których
mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r
( Dz.U. z 2017 r, poz.1840)
Formularz
do zaopiniowania projektu „ Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2018 rok”
Dane zgłaszającego:
1. Instytucja, organizacja zgłaszająca propozycje:
....................................................................................................................................
2.Adres.........................................................................................................................
3. Dane kontaktowe ( nr tel i e-mail)..........................................................................
4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu.......................................................................
Uwagi do projektu uchwały:
1. Istniejący zapis w projekcie uchwały wraz z nr paragrafu:
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Proponowana zmiana ( wraz z nr paragrafu)....................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................
3.Uzasadnienie ............................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................., dnia ....................................................
(miejscowość)
………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

Projekt
Załącznik do Uchwały Nr ……./……../18
Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia ………….

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2018 rok
§1
Wprowadzenie
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w mieście Łęczycy zwany w dalszej części Programem jest zgodny z ustawą o ochronie
zwierząt.
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań
realizowanych w roku 2018 w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je
jednostek.
3. W programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami
art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r, poz.1840) oraz wnioskami
wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych
zwierząt na terenie Miasta.

§2
Cele programu
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r ,poz.1840).
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.
4. Edukacja mieszkańców miasta Łęczyca w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności
psów i kotów.

§3
Zadania w ramach programu
W ramach programu Miasto Łęczyca realizuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt.
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt wolno żyjących (dzikich).
§4
Wykonawcy programu
1) Gmina Miasto Łęczyca;
2) Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy;
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy;
3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wydział
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
który współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej.

§5
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy przy ul. Staromiejskiej przyjmuje
i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta Łęczyca.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy.

§6
Opieka nad wolnożyjącymi kotami
1. Opieka nad wolnożyjącymi kotami realizowana jest poprzez:
1)

prowadzenie w okresie zimowym akcji dokarmiania,

2)

wyznaczenie opiekunów kotów wolnożyjących i współpraca z nimi,

3)

zapewnienie opieki lekarskiej na zasadach określonych w §12,

4)

zakup i wydawanie karmy wyznaczonym opiekunom kotów wolnożyjących.

2. Zadania określone w ust. 1 realizowane będą przez Jednostkę Budżetową Zieleń
Miejska w Łęczycy i PGK i M sp. z o.o. w Łęczycy a koordynatorem zadań będzie
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Łęczycy.

§7
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Na terenie Gminy Miast Łęczyca wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizowane jest
przez Jednostkę Budżetową „Zieleń Miejska” w sposób „stały, na interwencje”,
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 zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt,
a także nie będzie zadawał im cierpienia.
4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt.
5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa
rolnego.
§8
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
1. Gmina Miasto Łęczyca realizuje sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi
na stan zdrowia lub wiek.
§9
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) informowanie o schwytaniu bezdomnego zwierzęcia oraz o możliwości adopcji poprzez
stronę internetową Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy.
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
zwierząt.

§ 10
Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii, zgodnie z
zawartą umową z gabinetem weterynaryjnym Krzysztofa Gajewicza z siedzibą 99-100
Łęczyca, ul. Sienkiewicza 1, który wykonuje usługi lekarsko-weterynaryjne dla schroniska
dla zwierząt w Łęczycy przy ul. Staromiejskiej.
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.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich
przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§ 11

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
1. W przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich Gmina Miasto Łęczyca zawrze umowę z właścicielem gospodarstwa rolnego
we wsi Leszcze nr 48, który na podstawie umowy będzie sprawował nad nimi opiekę.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w
zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 12
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Łęczyca, realizowana
jest na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług lekarsko-weterynaryjnych dla
schroniska dla zwierząt w Łęczycy przy ul. Staromiejskiej przez :
1. Gabinet Weterynaryjny Krzysztofa Gajewicza z siedzibą 99-100 Łęczyca ul.
H. Sienkiewicza 1.
2. umowa określa zakres usług np. badanie, leczenie stacjonarne oraz cenę usług,
za które będzie płacić Gmina Miasto Łęczyca.

§ 13
Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym
1. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno –
informacyjnym:
1). Edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi jest skierowana w szczególności
do właścicieli i opiekunów zwierząt domowych.
2. Celem edukacji jest:

1) podniesienie świadomości co do roli właściciela i opiekuna zwierząt domowych,
2) podniesienie poczucia odpowiedzialności za przyjmowanie zwierząt do gospodarstwa
domowego,
3) podniesienie wrażliwości co do potrzeb zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach
domowych,
4) podniesienie wiedzy co do skutku nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt w tym
dopuszczania do niekontrolowanego rozrodu i porzucania zwierząt.
3. Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy prowadzi działania edukacyjne między
innymi poprzez prezentacje, imprezy i festyny oraz materiały informacyjne tam udostępniane,
jak również poprzez stronę internetową schroniska.
4. Koordynatorem działań edukacyjnych jest Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.
§ 14
Finansowanie Programu
1. Wskazuje się wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
określonych niniejszą uchwałą w kwocie– 238.883,00 złotych
2. Sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 1, przedstawia się następująco:
1) zadania związane z realizacją Programu przez JB „Zieleń Miejska” w Łęczycy na
prowadzenie

schroniska-

233.883,00

złotych

.

Wymienione

środki

finansowe

przeznaczone są na : zakup karmy, usługi weterynaryjne, zakup usług pozostałych, zakup
wody, wywóz nieczystości, wynagrodzenia + pochodne pracowników schroniska, opłata
za telefon, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup odzieży ochronnej, woda, posiłki.
2) dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy kwotę

- 5. 000,00 złotych – zakup energii

elektrycznej do obiektu.
3. W

zakresie

dotyczącym

zwierząt

gospodarskich

koszty

transportu

zwierząt

do gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru
zwierząt przez właściciela, albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.

