
UCHWAŁA NR V/28/2015
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 25 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 18.ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)  uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lisków w 2015 roku”  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 V/28/2015 
Rady Gminy Lisków 

z dnia 25.03.2015r. 
 
 
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków 
 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lisków, zwanym dalej „Programem”, są objęte zwierzęta bezdomne 
przebywające w  granicach administracyjnych Gminy.  

§ 2 

Ilekroć w Programie jest mowa o:  

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

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lisków, 

3) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Lisków, 
posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,  

4) Schronisku - należy przez to rozumieć Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin 
Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – 
Adopcyjne w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 z filią w schronisku w miejscowości 
Wojtyszki 18 gm. Brąszewice. 

§ 3 

Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy 
wzajemnej współpracy:  
1) Schronisko dla Zwierząt, poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 
2) Placówki oświatowe, poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych           
    i edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
3) Urząd Gminy Lisków, poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących  
    ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących, 
4) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu. 
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Rozdział II 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

§ 4 

1. Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Lisków umieszczane będą w Schronisku gdzie         
zostaną im zapewnione właściwe warunki bytowania (zgodne z ich podstawowymi 
potrzebami) oraz właściwa opieka weterynaryjna.  

2. Gmina powyższe zadanie realizuje poprzez podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym 
Schronisko.  

Rozdział III  

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

§ 5 

1. W myśl art. 21 ustawy zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe           
i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty wolno żyjące 
nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, 
wywozić (wyjątkiem jest wyłapywanie w celu przeprowadzenia kastracji lub 
sterylizacji), ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. 

2. Program obejmować będzie: 
• wyłapywanie wolno żyjących kotów przez pracowników Schroniska, 
• dostarczanie wyłapywanych kotów do wyznaczonego punktu weterynaryjnego, 

gdzie poddawane będą zabiegom  sterylizacji bądź kastracji, 
• zapewnienie opieki po zabiegu sterylizacji bądź kastracji kotów przez okres 

niezbędny do rehabilitacji zwierzęcia, 
• wypuszczenie po okresie rehabilitacji zwierząt po zabiegu do miejsc, z których 

zostały zabrane. 
3. W razie trudnych warunków atmosferycznych, w szczególności w okresie zimowym, 

koty będą dokarmiane. Koszty dokarmiania ponosić będzie Gmina.  

Rozdział IV 

Odławianie bezdomnych zwierząt. 

§ 6 

1. Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to 
jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości 
ustalenia   ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas 
przebywały. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym 
obszarze Gminy. 

3. Wójt Gminy Lisków powierzy wyłapywanie zwierząt podmiotowi prowadzącemu 
Schronisko dla zwierząt. 
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4. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą 
stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia. 

5. Wyłapanym zwierzętom zostanie zapewnione miejsce w Schronisku.  

6. W celu ograniczenia populacji bezdomnych psów i kotów prowadzona będzie 
obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w Schronisku (z wyjątkiem zwierząt,        
u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan ich 
zdrowia lub wiek) 

7. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do 
zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów transportu, 
przetrzymywania i leczenia zwierzęcia. 

Rozdział V 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

§ 7 

1. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach zachęcających do zaopiekowania 
się bezdomnym psem lub kotem 

2. Gmina utworzy na stronie internetowej www.liskow.pl zakładkę dla ogłoszeń 
adopcyjnych w celu dotarcia do większej ilości osób zainteresowanych powyższym 
tematem 

3. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być oddawane nowym właścicielom do 
adopcji nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do 
Schroniska. 

4. Pracownik Schroniska kontroluje, o ile to możliwe, w ciągu 30 dni od daty wydania 
zwierzęcia, warunki w jakich zwierzę przebywa. Dalsze kontrole uzależnione są od 
stwierdzonych warunków, w jakich przebywa zwierzę. 

5. Nowy właściciel podpisze umowę adopcyjną ze Schroniskiem, w której zobowiąże się 
dbać o nabyte zwierzę, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.  

Rozdział VI 

Usypianie ślepych miotów. 

§ 8 

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:   

1) Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania 
ślepych miotów. 

2) Wójt Gminy Lisków poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii na usypianie 
ślepych miotów zwierząt bezdomnych.                                                             
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Rozdział VII  

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich 

§ 9 

1. Na gospodarstwo rolne, w celu konieczności zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich tzn. takich, które mogą zostać odebrane właścicielowi podczas interwencji lub 
są bezdomne w 2015r., wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Jan Pawlaka,  
znajdujące się w miejscowości Lisków, ul. Rzgowska 23.  

2. Decyzja o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego we wskazanym gospodarstwie  
odbywać się będzie w formie zlecenia wydanego przez Wójta Gminy Lisków, na zasadach 
określonych w umowie z właścicielem gospodarstwa.  

Rozdział VIII  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt. 

§ 10 

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt całodobową opiekę weterynaryjną 
zapewnia Gabinet Weterynaryjny Agata Marzec, ul. Nakwasińska 16, 62-840 Koźminek, 
REGON 300355610, NIP 9680641210 zgodnie z podpisaną umową. 

Rozdział IX 

Finansowanie  Programu 

§ 11 

Koszty realizacji zadań z programu planuje się w budżecie Gminy na rok 2015 na kwotę 
10.000 zł, w tym: 

1) utrzymanie zwierząt w schronisku – 7.000 zł                                                                        
2) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska – 1000 zł                                
3) leczenie zwierząt bezdomnych – 1000 zł                                                                                 
4) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych – 500 zł  
5) zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 500 zł 
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Uzasadnieniedo UCHWAŁYNR V/28/2015
Rady Gminy Lisków

z dnia 25.03.2015r.

W związku z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) art. 11a
zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art.11 ust. 1 ww.
ustawy.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został
uzgodniony z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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