UCHWAŁA NR 75/VI/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubaczowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
Rada Miejska w Lubaczowie, uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubaczowa, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej
w Lubaczowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr 75/VI/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Celem programu jest:
1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
 W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami przewiduje się realizację następujących zadań:
1) współdziałanie ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt,
2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do Schroniska,
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
4) współpraca miasta, Schroniska, organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt, innych osób prawnych i fizycznych na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
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w Lubaczowie) oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Informacja
o zwierzętach oczekujących na adopcję będzie propagowana przez Schronisko. Sprawy bezdomnych
zwierząt wymagają współpracy Miasta, wybranego Schroniska, organizacji społecznych, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz innych osób prawnych i fizycznych. Zakres tej
współpracy będzie obejmował w szczególności stworzenie bazy danych o zwierzętach zaginionych
i znalezionych oraz oczekujących na adopcję.
2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
 W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1) działania zmierzające do identyfikacji zwierząt domowych na terenie miasta,
2) sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt,
3) usypianie ślepych miotów.
Program zapobiegania bezdomności zwierząt traktuje sprawy bezdomnych zwierząt w szerszym
aspekcie. Ma na celu m.in. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Można to osiągnąć dzięki
sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt. Powinno to ograniczyć problem niekontrolowanego
rozmnażania zwierząt. Do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt przyczyni się również
usypianie ślepych miotów, a także działania zmierzające do identyfikacji zwierząt domowych (psy,
koty) ułatwiające przyporządkowanie zwierząt do ich właścicieli oraz prowadzenie profilaktyki
bezdomności.
3. Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
 W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia,
posiadania zwierzęcia.
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Kampania ta będzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. W placówkach oświatowych
prowadzone będą pogadanki. Narzędziem edukacyjnym będą ulotki, broszury publikacje dotyczące
ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. Akcja edukacyjna będzie organizowana wspólnie
przez miasto, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także przez
zainteresowane placówki oświatowe. W akcję edukacyjną przewiduje się zaangażować także
lokalne media. Będzie ona miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt
wszystkich
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prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Program realizowany będzie ze środków finansowych budżetu miasta Lubaczowa.
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