
UCHWAŁA NR XXXIV/237/2014
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Lisków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594, zm. poz. 645.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lisków” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/237/2014 
Rady Gminy Lisków 

z dnia 27.03.2014r. 
 
 

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

 
 

§ 1 
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lisków, zwany dalej Programem, określa cele i zadania służące zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków, formy przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt, wskazuje źródła finansowania Programu, oraz działania edukacyjne w tym zakresie, 
jakie będą prowadzone z inicjatywy Urzędu Gminy w Liskowie. 
 

§ 2 
Program znajduje zastosowanie w odniesieniu do bezdomnych zwierząt domowych,  
w szczególności bezdomnych psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych 
Gminy Lisków. 
 

§ 3 
Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856) 

2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lisków, 
3. Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne  

w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. 
poz. 856), 

4. Kotach wolno żyjących (dzikich) – należy prze to rozumieć koty nieudomowione, 
koty urodzone lub żyjące w warunkach niezależnych od ludzi, 

5. Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856), 

6. Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Lisków, 
posiadającą zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie   

 
 

§ 4 
Cel Programu: 
Celem Programu jest realizacja zadań własnych Gminy wynikających z Ustawy  
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a także zapobieganie bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Lisków. 
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§ 5 
Zadania Programu: 

1. Zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt bezdomnych poprzez obligatoryjną ich 
sterylizację, lub kastrację.  

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i zapewnienie im opieki  
w schronisku dla zwierząt. 

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
4. Usypianie ślepych miotów. 
5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, głównie poprzez ich dokarmianie. 
6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 
8. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy 
9. Edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami, oraz obowiązków 

spoczywających na właścicielach zwierząt domowych – głównie psów i kotów. 
 
 

§ 6 
Realizacja zadań Programu o których mowa w § 5 pkt 1 – 4 będzie powierzona podmiotowi 
określonemu w § 7. 

 
 

§ 7 
Wyłapywanie, transport i przekazanie do schroniska zwierząt bezdomnych z terenu Gminy 
dokonywane będzie, zgodnie z podpisaną umową, przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa 
Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-
Adopcyjne wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz z filią w miejscowości Wojtyszki 18, gm. 
Brąszewice. 
 

 
§ 8 

Na terenie Gminy wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały i odbywać się 
będzie według schematu: 

1. Zgłoszenie telefoniczne podmiotowi o którym mowa w § 6 konieczności odłowienia 
zwierzęcia, po ustaleniu jego rzeczywistej bezdomności i precyzyjnym określeniu 
miejsca jego lokalizacji. 

2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia, oraz nie 
zadaje cierpienia wyłapywanym zwierzętom. 

3. Transport odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznego środka transportu. 
4. Zwierzęta przyjęte do schroniska zapewnione mają: 

a/ opiekę weterynaryjną 
b/ oznakowanie zwierzęcia elektronicznym „chipem” poprzez iniekcję podskórną 
c/ całodzienne wyżywienie 
d/ schronienie zabezpieczające je przed negatywnym działaniem czynników 
atmosferycznych 
e/ odpowiednie oświetlenie 
f/ wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji, po zakończeniu okresu kwarantanny. 

Id: B1433068-2742-4D20-A8BF-3694A9B837C5. Podpisany Strona 3



 
§ 9 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt 
polegać będzie na: 

1. Promowaniu akcji adopcyjnych w środkach masowego przekazu (radio, prasa lub 
Internet). 

2. Współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. 

 
§ 10 

Gmina zapewni usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych w rozumieniu art. 4 pkt 16 
Ustawy, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii na warunkach określonych w ustawie. 

 
 

§ 11 
Realizacja form przeciwdziałania bezdomności zwierząt o których mowa w § 8 pkt 2  - 4, § 9 
i § 10 zostanie powierzona podmiotowi określonemu w § 7. 

 
 

§ 12 
Gmina zapewni opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w miarę 
zaistniałych potrzeb. 

 
 

§ 13 
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt polegać będzie na: 

a) Zabraniu zwierzęcia poszkodowanego w wypadku drogowym do punktu 
weterynaryjnego, gdzie wykonane zostanie badanie, rozpoznanie, diagnoza i podjęcie 
leczenia. 

b) W przypadku zwierząt wolno żyjących, po zakończeniu leczenia – przywrócenie ich 
środowisku naturalnemu. 

c) W przypadku zwierząt gospodarskich oznakowanych, zidentyfikowaniu właściciela 
zwierzęcia. 

2. Powyższe zadania będą realizowane przez Gabinet Weterynaryjny Agata Marzec,  
ul. Nakwasińska 16, 62-840 Koźminek, REGON 300355610, NIP 9680641210 zgodnie  
z podpisaną umową. 
 
 

§ 14 
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym 
polegać będzie na tym, że: 

1. Gmina Lisków wskaże gospodarstwo rolne na administrowanym terenie, które 
przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy 
Lisków. 

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi 
określa porozumienie.   
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§ 15 
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane będzie przez: 

1. Wskazanie obowiązków właścicielom utrzymującym zwierzęta domowe, mające na 
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem 
przez zwierzęta domowe terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

2. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi ze strony zwierząt 
domowych lub dziko żyjących, dopuszcza się uśmiercenie zwierzęcia na podstawie 
orzeczenia lekarza weterynarii na warunkach określonych w ustawie. 

 
 

§ 16 
Gmina w ramach Programu prowadzić będzie edukację społeczeństwa w zakresie opieki nad 
zwierzętami oraz obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych,  
w szczególności psów i kotów przez: 

1. Zachęcanie nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Gminy do włączania w treści 
programowe zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem, a także 
zapobieganiem bezdomności zwierząt domowych 

2. Włączanie organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, lub pracowników schroniska dla zwierząt bezdomnych, do wygłaszania 
prelekcji i pogadanek w szkołach lub na zebraniach dla mieszkańców Gminy. 

 
 

§ 17 
W budżecie na rok 2014 Gmina zabezpiecza środki finansowe w kwocie 3.000 zł na realizację 
zadań objętych Programem, tj. mających na celu zapewnienie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi, oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków. 

 
§ 18 

W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone  
w schronisku, właściciel ponosi koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia  
w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej do wysokości wydatków poniesionych 
przez Gminę. 
 

§ 19 
Gmina w ramach współpracy może udzielić organizacjom społecznym, których statutowe 
działania przyczyniają się do ochrony zwierząt, pomocy w różnych formach, m.in. w postaci: 

1. Promocji podejmowanych działań przez te organizacje, np. za pomocą środków 
masowego przekazu, 

2. Udostępniania sal na spotkania otwarte organizowanych w celu podnoszenia 
świadomości mieszkańców Gminy w zakresie przedmiotowych tematów. 
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Uzasadnieniedo UCHWAŁY NR XXXIV/237/2014
Rady Gminy Lisków
z dnia 27.03.2014r.

Art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856) zobowiązuje Radę Gminy do
określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz
zapobiegania bezdomnościzwierząt.

Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada
Gminymogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomnościzwierząt. Wprowadzona zmiana
w zapisach ustawy spowodowała, iż gmina ma obowiązek corocznego uchwalania programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomnościzwierząt.

Po pozytywnym zaopiniowaniu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków” przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub
zarządców obwodów łowieckich,działających na obszarze gminy podjęcieuchwały jest uzasadnione.
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