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UCHWAŁA NR XX/120/2016
RADY GMINY LESZNO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz.1515, ze zm.) i art. 11a ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856 ze zm.)
Rada Gminy Leszno uchwala „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Leszno na rok 2016” zwany dalej Programem, o następującej treści:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi, koordynowanym przez referat Gospodarki Komunalnej.
§ 2. Niniejszy program obejmuje kwestie:
1. zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub w domach
tymczasowych,
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3. odławianie bezdomnych zwierząt,
4. chipowanie bezdomnych zwierząt przekazywanych do adopcji,
5. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt uznanych za bezdomne,
6. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
7. usypianie ślepych miotów,
8. zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich,
9. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt, w tym
również zdarzeń drogowych.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013
poz. 856 ze zm.).
2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Leszno.
3. Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w roku 2016”.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 3442

4. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Zakład
Utrzymania Miasta Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice.
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki oraz zasady ich wyłapywania
§ 4. Zgłoszenia o zwierzętach bezdomnych na terenie gminy Leszno przyjmuje Urząd Gminy Leszno.
§ 5. Podmiotem uprawnionym do odławiania bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Leszno jest Leszno –
Gabinet Weterynaryjny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tuwima 29 05-084 Leszno.
§ 6. Bezdomne zwierzęta, które w wyniku wypadków losowych utraciły właściciela, po upływie okresu
kwarantanny trwającego 14 dni, mogą zostać przekazane fundacji bądź stowarzyszeniu, których statutowym
celem jest ochrona zwierząt i które zapewni im opiekę, do czasu adopcji.
§ 7. Zwierzętom, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji, zostanie zapewnione
miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub w domach tymczasowych, które będą odpowiedzialne za
właściwe żywienie, optymalne warunki bytowania, pielęgnację, socjalizację oraz stosowanie profilaktyki
przeciw chorobom zakaźnym i regularną opiekę weterynaryjną.
§ 8. Wyznaczony pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Leszno będzie monitorował
sytuację zwierząt przebywających w schronisku i w domach tymczasowych, co będzie polegało na wizytach
kontrolnych kilkanaście razy w roku wraz z prowadzeniem rejestru psów.
§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez uprawniony podmiot za pomocą
specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie
zadawał im cierpienia. Podczas akcji odłowu bezdomnych zwierząt zostanie im zapewniona pomoc
weterynaryjna. Przewóz zwierząt wyłapanych będzie odbywał się właściwym środkiem transportu,
wyposażonym w klatki, służące to przewożenia zwierząt.
§ 10. Rannym zwierzętom zostanie udzielona natychmiastowa pomoc oraz zapewniona kompleksowa
opieka weterynaryjna.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 11. Opieka będzie polegać na sterylizacji i kastracji tych zwierząt oraz ich dokarmianiu w szczególnych
sytuacjach tj. takich gdy brak dokarmiania będzie mógł spowodować poważne, negatywne skutki dla zdrowia
zwierząt.
§ 12. Gmina pokrywa w całości koszty zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących, które przeprowadzać
będą zakłady lecznicze, z którymi Gmina Leszno zawarła umowy.
§ 13. Sterylizacja kotów wolno bytujących będzie odbywać się wyłącznie na zlecenie Gminy.
§ 14. Po przeprowadzeniu zabiegu koty wolno żyjące wrócą do miejsc, w których zostały odłowione, bądź
trafią do adopcji.
§ 15. Urząd Gminy Leszno będzie prowadził rejestr opiekunów zwierząt wolno bytujących, co zapewni
regularny przepływ informacji o stanie zwierząt oraz o konieczności ewentualnej pomocy weterynaryjnej.
Rozdział 4.
Adopcja bezdomnych zwierząt
§ 16. Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych opiekunów dla psów i kotów poprzez prowadzenie
akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy, prowadzonej między innymi za
pośrednictwem strony internetowej Gminy Leszno.
§ 17. Gmina będzie współpracować w sprawach związanych z adopcją z fundacjami oraz
stowarzyszeniami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, mediami lokalnymi, domami
tymczasowymi, osobami fizycznymi, lecznicami weterynaryjnymi oraz z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka
z o.o. z siedzibą w Skierniewicach.
§ 18. Gmina będzie prowadzić akcje mające na celu promocje adopcji bezpańskich zwierząt, poprzez
umieszczanie ogłoszeń na tablicach, drukowanie ulotek i plakatów oraz publikacje na stronie internetowej i
profilach społecznościowych.
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Rozdział 5.
Usypianie ślepych miotów
§ 19. Usypianie ślepych miotów będzie finansowane w całości przez Gminę.
§ 20. Usypianie ślepych miotów dotyczyć będzie zarówno zwierząt bezdomnych jak i posiadających
właściciela, o ile właściciel zwierząt wyrazi taką potrzebę, pisemnie informując o tym Urząd Gminy.
§ 21. Usypianie ślepych miotów będzie wykonywane przez lekarzy weterynarii w zakładach leczniczych
dla zwierząt z którymi Gmina Leszno zawarła umowy: Gabinet Weterynaryjny w Lesznie (05-084 Leszno)
przy ul. Tuwima 29, Centrum Weterynaryjne Adam Jakubowski ul. Długa 1/1a, 96-500 Sochaczew,
Całodobowa Lecznica Weterynaryjna Vet Med ul. Kolejowa 5, 05-870 Błonie.
§ 22. Usypiane zwierzęta będą traktowane w sposób humanitarny nie powodujący zbędnego stresu i
udręczenia.
Rozdział 6.
Opieka nad zwierzętami gospodarskimi oraz zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych
§ 23. W wypadkach określonych w art.7 ust.1 ustawy zwierzę gospodarskie zostanie przekazane
gospodarstwu rolnemu – Dariusz Różycki Kępiaste 21A.
§ 24. Całodobowa opieka weterynaryjna, przez siedem dni w tygodniu, dotycząca zdarzeń drogowych, jest
sprawowana przez zakład leczniczy dla zwierząt z siedzibą w Lesznie 05-084 Leszno przy ul. Tuwima 29 oraz
Całodobowa Lecznica Weterynaryjna Vet Med ul. Kolejowa 5, 05-870 Błonie.
§ 25. Całodobowe telefony alarmowe, dostępne siedem dni w tygodniu, w sprawach określonych w
rozdziale VI § 25 niniejszej uchwały, są dostępne na stronie internetowej Gminy.
Rozdział 7.
Elektroniczne znakowanie psów
§ 26. 1. Gmina pokrywa w 100% koszt wykonania zabiegu elektronicznego oznakowania (chipowania)
psów posiadających właściciela i psów bezpańskich w ilości 20 sztuk w danym miesiącu, bądź większej, w
zależności od wykorzystania miesięcznych środków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Zabieg chipowania przeprowadzają gabinety, z którymi Gmina Leszno zawarła umowy: Gabinet
Weterynaryjny w Lesznie 05-084 Leszno przy ul. Tuwima 29, Centrum Weterynaryjne Adam Jakubowski ul.
Długa 1/1a, 96-500 Sochaczew, Całodobowa Lecznica Weterynaryjna Vet Med ul. Kolejowa 5, 05-870 Błonie.
3. Elektroniczne oznakowanie zwierzęcia dofinansowywane jest wyłącznie właścicielom psów, którzy są
mieszkańcami Gminy i wypełnili oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na przeprowadzenie tego zabiegu.
4. Warunkiem otrzymania zgody na refundację wykonania zabiegu jest aktualna książeczka szczepień psa,
którą należy okazać pracownikowi urzędu, podczas odbierania oświadczenia.
§ 27. Refundowane zabiegi weterynaryjne przeprowadzane będą na adoptowanych psach i kotach w roku,
w którym miała miejsce adopcja.
Rozdział 8.
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
§ 28. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym będą realizowane przy współpracy z osobami
fizycznymi, mediami, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kulturalnymi oraz przy współpracy szkół i
przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu Gminy Leszno. Działania te mają na celu:
1. propagowaniu haseł o humanitarnym traktowaniu zwierząt,
2. przedstawienie sposobów właściwej opieki nad zwierzętami,
3. promowania prawidłowej postawy i zachowania w stosunku do zwierząt,
4. zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi z faktu posiadania zwierzęcia,
5. popierania wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.
§ 29. Organizowanie wspólnie z placówkami wymienionymi w §29 akcji mających na celu propagowanie
adopcji zwierząt bezdomnych.
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Rozdział 9.
Finansowanie programu i wykonanie uchwały
§ 30. Kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu w wysokości 200 000,00 zł określa uchwała
budżetowa Rady Gminy Leszno na rok 2016.
§ 31. Sposób wydatkowania kwoty na realizację określa część opisowa Uchwały Budżetowej Gminy
Leszno na rok 2016 w następujący sposób:
1. usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i zapewnienia warunków bytowania, opieki
weterynaryjnej bezdomnych zwierząt oraz opieka nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi zwierzętami
gospodarskimi – 152 000,00 zł,
2. usługi weterynaryjne w zakresie wyłapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do
schroniska bezdomnych zwierząt – 48 000,00 zł.
§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.
§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Lesław Kuczyński

