Projekt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęczyca w 2019r.

§1
Wprowadzenie
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Łęczyca, zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 122).
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań
realizowanych w roku 2019 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je
jednostek.
3. W Programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami
art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 122)
oraz wnioskami wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łęczyca.

§2
Cele programu
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 122).
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.
4. Edukacja mieszkańców gminy 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 gmina Łęczyca realizuje następujące zadania:
1)
2)
3)
4)

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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 zwierząt.

§4
Wykonawcy programu
1) Gmina Łęczyca;
2) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy;
3) Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Łęczyca, który realizuje zadania ujęte w
Programie za pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy w Łęczycy ds. ochrony środowiska i
rolnictwa, który współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej.

§5
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Łęczyca przebywają w Schronisku przy ul.
Staromiejskiej w Łęczycy, którego administratorem jest Jednostka Budżetowa „Zieleń
Miejska”, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca w ramach odrębnej umowy zawartej z
Gminą Miasto Łęczyca, w którym wykorzystano limit miejsc. W związku z powyższym
odławiane zwierzęta będą umieszczane w „Schronisku i Hotelu dla bezdomnych zwierząt
JASIONKA” zlokalizowanym w miejscowości Jasionka, ul. Skośna 15, 95-001 Biała, gm.
Zgierz, NIP: 7321452614, nr identyfikacyjny schroniska 10203404 w ramach odrębnej
umowy na odławianie zwierząt, przetransportowanie do Schroniska oraz dalszą opiekę.
2. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i
zabiegom:
a) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;
b) pomocy lekarsko-weterynaryjnej;
c) oznakowaniu w sposób zgodny z przepisami prawa;
d) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;
e) poddany niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

§6
Opieka nad wolnożyjącymi kotami
1. Opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będą w ramach
potrzeb przez wolontariuszy.

2. Pracę wolontariuszy będzie koordynował pracownik Urzędu Gminy w Łęczycy ds.
ochrony środowiska i rolnictwa.
3. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących będzie finansowany przez wolontariuszy i/lub z
budżetu gminy.

§7
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej
osoby, pod której opiekę zwierzę dotąd pozostawało na podst. indywidualnych zleceń przez
pracownika Urzędu Gminy w Łęczycy ds. ochrony środowiska i rolnictwa.
2. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska dla zwierząt
położonego w miejscowości Jasionka, ul. Skośna 15, 95-001 Biała, gmina Zgierz.
3. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego
(Wacław i Renata Krajewscy) zlokalizowanego w miejscowości Wilczkowice Dolne 38, 99100 Łęczyca.
4. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i
zabiegom:
f) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;
g) pomocy lekarsko-weterynaryjnej;
h) oznakowaniu w sposób zgodny z przepisami prawa;
i) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;
j) poddany niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

§8
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt
położonego w miejscowości Jasionka, ul. Skośna 15, 95-001 Biała, gmina Zgierz oraz w
Schronisku dla zwierząt przy ul. Staromiejskiej w Łęczycy.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom nie podlegają zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

§9
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Schroniska,
poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii
zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schronisk.

2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmie próbę ustalenia
dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych
identyfikujących właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego
zwierzęcia.
3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane również przez Urząd
Gminy, poprzez:
a) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, o
którym mowa w § 7 ust. 3,
b) współpracę z organizacjami pozarządowymi i społecznymi opiekunami, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, które to organizacje zgłoszą się do Urzędu w celu
nawiązania współpracy,
c) prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Gminy
Łęczyca lub w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyca,
d) promocję działań adopcyjnym w lokalnym miesięczniku Gminniak Łęczycki,
e) w przypadku zwierząt gospodarskich poszukiwanie właściciela bezdomnego zwierzęcia
odbywa się poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Gminy
- przez okres 7 dni od daty umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, o którym mowa
w § 7 ust. 3.

§ 10
Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 122) może nastąpić wyłącznie przez lekarza
weterynarii. W razie konieczności na terenie Gminy Łęczyca usypianie ślepych miotów będzie
realizowane na podstawie jednorazowych zleceń ze „Schroniskiem i Hotelem dla bezdomnych
zwierząt JASIONKA” zlokalizowanym w miejscowości Jasionka, ul. Skośna 15, 95-001 Biała,
gm. Zgierz
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. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim realizuje gospodarstwo rolne
Państwa Wacława i Renaty Krajewskich zlokalizowane w miejscowości Wilczkowice Dolne
38, 99-100 Łęczyca.
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 realizują:
1. „Schronisko i Hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA” zlokalizowane w miejscowości
Jasionka, ul. Skośna 15, 95-001 Biała, gm. Zgierz, zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych w granicach
administracyjnych Gminy 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. Koordynatorem działań edukacyjnych jest pracownik Urzędu Gminy w Łęczycy ds. ochrony
środowiska i rolnictwa.
§ 14
Finansowanie Programu
1. Środki finansowe wydatkowane na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
zostały w budżecie Gminy Łęczyca na rok 2019 w wysokości 140 000 zł tj.
1) Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (tj. 25 psów) przez Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Łęczycy – 34 000 zł,
2) wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Łęczyca, umieszczane ich w
Schronisku w miejscowości Jasionka, ul. Skośna 15, 95-001 Biała, gm. Zgierz –
103 120, 13 zł
3) pozostałe zadania realizowane w ramach Programu przez Schronisko dla zwierząt –
2 879,87 zł.

