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UCHWAŁA NR VII/49/2019
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r.
poz. 506) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. poz. 122)
Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek
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Załącznik
do uchwały nr VII/49/2019
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lewin Brzeski w 2019 roku
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Lewin
Brzeski dotyczy bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich
przebywających w granicach administracyjnych Gminy Lewin Brzeski.
§ 2. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt poprzez:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Lewin Brzeski miejsca w schronisku dla bezdomnych
zwierząt;
2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lewin Brzeski;
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lewin Brzeski;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
na terenie Gminy Lewin Brzeski;
5) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację oraz usypianie ślepych
miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy
Lewin Brzeski;
8) edukację mieszkańców Gminy Lewin Brzeski w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązkach właścicielu/posiadaczy zwierząt;
9) plan znakowania psów w gminie Lewin Brzeski oraz inne działania mające na celu identyfikację psów oraz
zmniejszeniu bezdomności.
§ 3. Realizatorami Programu (w imieniu Burmistrza Lewina Brzeskiego) są:
1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim;
2) Organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
3) Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnych zwierzętom.
Rozdział 2
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
§ 4.1.W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami przewiduje się realizację zadania
polegającego na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
2. Bezdomne zwierzęta będą przekazywane poprzez podmiot mający zezwolenie na wyłapywanie i transport
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lewin Brzeski do schronisk, z którymi Gmina Lewin Brzeski
ma zawartą umowę na przyjmowanie bezdomnych zwierząt:
1) Schronisko S.O.S. dla zwierząt „PSIA CHATA”, ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów, prowadzonym przez
Fundację S.O.S. dla Zwierząt z siedzibą ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów- Maciejkowice, NIP: 629-23-74-672,
KRS: 0000258182.
§ 5. Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy:
1) przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lewin Brzeski;
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2) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom;
3) zapewnienie podstawowych niezbędnych warunków socjalno-bytowych przetrzymywanym zwierzętom;
4) sterylizacja lub kastracja (suk, psów, kotek i kocurów) przetrzymywanych zwierząt, chyba że lekarz weterynarii
biorąc pod uwagę wiek i stan zdrowia zwierzęcia zdecyduje inaczej;
5) utylizacje zwierząt padłych i poddanych eutanazji;
6) prowadzenie rejestru zwierząt przyjętych do schroniska, przebywających w schronisku, zwierząt zmarłych
i poddanych eutanazji;
7) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej zwierząt w postaci książki weterynaryjnej lub
kart leczenia.
Rozdział 3
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 6.1. Bezdomne zwierzęta (tj. zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,
a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd
pozostawało) będą wyłapywane z terenu Gminy Lewin Brzeski w sposób stały przez Przedsiębiorstwo Usług
Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120
Żędowice, NIP: 756-155-01-44.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez osoby przeszkolone w zakresie
obchodzenia się ze zwierzętami, za pomocą specjalistycznego sprzętu, tak aby działania te nie stwarzały
zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonujących je osób, jak również dla zdrowia i życia odławianych zwierząt
oraz nie będzie zadawał im cierpienia.
3. Podjęcie działań polegających na wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia odbywa się poprzez przyjmowanie
zgłoszeń Policji, Straży Miejskiej, lekarza weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt oraz mieszkańców gminy Lewin Brzeski, a następnie zgłoszenia pracownika
Urzędu Miejskiego, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska do firmy
wyłapującej bezdomne zwierzęta.
4. Przypadki bezdomnych zwierząt należy zgłaszać do pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w godzinach pracy Urzędu pod
nr telefonu 77 424 66 39. Natomiast w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu informacje należy
zgłaszać pod nr tel. 506 370 782.
§ 7.1. W przypadku bezdomnych, nieagresywnych zwierząt w miarę możliwości zapewnia się opiekę
poprzez umieszczenie ich w miejscach tymczasowego przebywania przed przewiezieniem ich do schroniska
lub do czasu znalezienia właściciela lub nowego opiekuna.
2. Miejscami tymczasowego przebywania zwierząt są:
1) przytuliska, azyle, hotele dla zwierząt prowadzone przez organizacje lub osoby prywatne;
2) Zakład Lecznictwa i Profilaktyki Weterynaryjnej, z siedzibą w Skorogoszczy przy ul. Opolskiej 24;
3) tzw. domy tymczasowe, w których zapewniana jest opieka bezdomnym zwierzętom realizowana z własnej
inicjatywy przez osoby prywatne.
§ 8.1. W przypadku niemożliwości sprawowania opieki przez właściciela lub innego dotychczasowego
opiekuna, pomimo tego, że jest on znany (np. w przypadkach nagłej hospitalizacji lub zastosowania
tymczasowego aresztowania wobec osoby będącej właścicielem lub opiekunem zwierzęcia) opiekę nad
zwierzęciem zapewnia Gmina Lewin Brzeski.
2. Zapewnienie opieki czasowo bezdomnemu zwierzęciu polega m. in. na dokarmianiu, zapewnieniu
niezbędnej opieki weterynaryjnej oraz wskazaniu miejsca czasowego przetrzymywania zwierzęcia.
Rozdział 4
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 9. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lewin Brzeski realizowane są poprzez:
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1) pozyskiwanie nowych właścicieli i prowadzenie adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu
Gminy Lewin Brzeski przez schronisko;
2) umieszczanie informacji dotyczących wyłapanych bezdomnych zwierząt na stronie internetowej Gminy
Lewin Brzeski www.lewin-brzeski.pl w zakładce Gminne zwierzaki oraz na oficjalnym profilu Gminy
Lewin Brzeski na portalu www.facebook.pl w mediach społecznościowych;
3) prowadzenie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców gminy Lewin Brzeski zachęcających do zaopiekowania
się bezdomnym zwierzęciem przy współudziale z lokalną społecznością oraz organizacjami społecznymi.
§ 10. Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione
z terenu Gminy. Zabiegi przeprowadzane będą w schronisku lub organizacji, do których trafią wyłapane
zwierzęta, względnie u lekarza weterynarii, z którym gmina ma podpisaną umowę.
Rozdział 5
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski realizowane jest przez lekarza weterynarii Pana Waldemara
Grubiaka, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Lecznictwa i Profilaktyki
Weterynaryjnej”, z siedzibą w Skorogoszczy przy ul. Opolskiej 24, na podstawie umowy na świadczenie usług
weterynaryjnych.
§ 12. Zgłoszenie konieczności objęcia opieką weterynaryjną zwierzęcia oraz wykonanie niezbędnych usług
weterynaryjnych będzie odbywało się telefonicznie przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, funkcjonariuszy Policji
i Straży Miejskiej.
§ 13. Lekarz weterynarii w ramach świadczonych usług weterynaryjnych, w tym dotyczących nagłych
zdarzeń z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski, zapewnia:
1) dojazd do zdarzenia;
2) udzielenie pierwszej pomocy;
3) całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzenia z udziałem zwierząt;
4) w razie konieczności przetrzymanie zwierzęcia z opieką weterynaryjną do czasu odebrania przez schronisko lub
właściciela;
5) uśpienie (uśmiercenia) cierpiącego zwierzęcia w przypadku stwierdzenia takiej konieczności.
§ 14. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku, którego potrącone zwierzę utraciło
życie – Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który w ramach zlecenia od Gminy,
zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych
odebranych z terenu gminy.
§ 15.1. W uzasadnionych przypadkach, gdy lekarz weterynarii, z którym gmina ma podpisaną umowę
na świadczenie usług weterynaryjnych, nie może zapewnić opieki weterynaryjnej zwierzęciu potrzebującemu
natychmiastowej pomocy, gmina może skorzystać z usług innego lekarza weterynarii.
2. Należność za usługę zostanie uregulowana w formie przelewu na konto usługobiorcy w terminie 14 dni od daty
dostarczenia faktury/rachunku wraz z szczegółową kalkulacją poniesionych kosztów i wykonanych zabiegów.
Rozdział 6
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 16.1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wywozić, ani
utrudniać im swobodnego bytowania w danym miejscu.
2. Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty na terenie Gminy Lewin Brzeski, pozostawiając je jednocześnie
na wolności.
3. Opieka będzie polegać przede wszystkim na:
1) dokarmianiu kotów wolno żyjących w miejscu ich bytowania, w okresie zimowym;
2) zapewniania opieki rannym lub chorym kotom;
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3) sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących przy współpracy z mieszkańcami gminy, co przyczyni się
do ograniczenia populacji tych zwierząt;
4) zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonywać będzie lekarz weterynarii, z którym gmina ma zawartą umowę
na świadczenie usług weterynaryjnych. Skierowania na zabiegi będą wydawane w zależności od potrzeb
oraz w zakresie możliwości finansowych Gminy.
Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów
§17.1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina może pokrywać koszty uśpienia ślepych
miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli.
2. W celu ograniczenia populacji wolno żyjących kotów przewiduje się usypianie ślepych miotów poprzez
lekarza weterynarii.
3. Zabieg usypiania ślepych miotów przeprowadza lekarz weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną
umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.
Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 18. Gmina Lewin Brzeski zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim bądź takim, którym nie
można ustalić właściciela lub zostały czasowo odebrane właścicielowi lub z innych przyczyn pozbawione opieki.
§ 19.1. Gospodarstwo rolne pn. Mlekoland Sp. z o.o. położone w Przeczy 77 zapewni miejsce opieki
zwierzętom gospodarskim (za wyjątkiem krów i świń) czasowo odebranym lub z innych przyczyn
pozbawionym opieki.
2. Gospodarstwo rolne pn. Stajnia Koni Wyścigowych, położone w Skorogoszczy przy ul. Za Nysą 1
zapewni miejsce opieki krowom i świniom czasowo odebranym lub z innych przyczyn pozbawionym opieki.
3. Zwierzęta będą przetransportowane do gospodarstwa w sposób, który nie naruszy ich dobrostanu,
tzn. odpowiednio do tego celu przystosowanym środkiem transportu oraz z zapewnieniem obsługi osób
posiadających stosowne przeszkolenie.
4. Gospodarstwo rolne spełniać będzie minimalne warunki dobrostanu i inne wymagania weterynaryjne,
w tym konieczność izolacji umieszczanych zwierząt od przebywających już w obiekcie.
5. Koszty odławiania, transportu, pobytu, karmienia i ewentualnej opieki weterynaryjnej zwierząt
gospodarskich przetrzymywanych w gospodarstwach rolnych pokrywane są z budżetu Gminy Lewin Brzeski.
§ 20. Podstawę prawną do wydania decyzji burmistrza o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego we wskazanym
gospodarstwie osoby fizycznej jest art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt. Decyzja podejmowana jest
z urzędu po sprawdzeniu informacji od Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela
organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
§ 21. Przekazanie zwierzęcia do wskazanego gospodarstwa osoby fizycznej odbywać się będzie w formie
zlecenia bez wynagrodzenia, ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia (art. 735 i 742 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), w tym uwzględniony jest doraźny zwrot kosztów weterynaryjnych,
względnie zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania przez określony czas.
Rozdział 9
Edukacja mieszkańców Gminy Lewin Brzeski w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt
oraz obowiązkach właścicielu/posiadaczy zwierząt
§ 22.1. W zakresie edukacji mieszkańców Gminy Lewin Brzeski prowadzone będą działania mające na celu
podniesienie wiedzy o zasadach humanitarnego traktowania zwierząt, właściwiej opieki nad zwierzętami,
obowiązkach właścicieli/ posiadaczy zwierząt oraz promowania adopcji bezdomnych zwierząt wyłapanych
z terenu Gminy Lewin Brzeski.
2. Edukacja może być prowadzona we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt, schroniskami dla bezdomnych zwierząt i lekarzem weterynarii, z którymi gmina ma podpisane
umowy, placówkami oświatowymi oraz osobami prywatnymi podejmującymi działania na rzecz dobra zwierząt.
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Rozdział 10
Plan znakowania zwierząt w gminie
§ 23. Gmina w miarę posiadanych możliwości finansowych może zapewnić właścicielom psów i kotów
dofinansowanie znakowania zwierząt, „chipowania”. Dofinansowanie przysługiwałoby tylko mieszkańcom
Gminy Lewin Brzeski, dla zwierząt stanowiących ich własność, posiadających aktualną książeczkę zdrowia
zwierzęcia lub książeczkę szczepień.
§ 24. Aktualnie w Gminie Lewin Brzeski prowadzona jest ewidencja psów. Zarejestrowany pies posiada
przyporządkowany numerek (numerek jest wybity na metalowej blaszce, która powinna być umieszczona przy
obroży zwierzęcia).
Rozdział 11
Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.

Jednostka wykonująca

Zadanie
- umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt
- sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt
(w tym zakup karmy oraz akcesoriów dla zwierząt)
- dokarmianie kotów wolno żyjących
- usypianie ślepych miotów
- sterylizacja i kastracja zwierząt
- znakowanie zwierząt
- umieszczenie zwierzęcia źle traktowanego w gospodarstwie
rolnym - koszt leczenia i pobytu
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
- edukacja w zakresie ochrony zwierząt

6.

RAZEM

Koszt
[zł]

Schronisko

6 000,00

Urząd Miejski,
Lekarz weterynarii,
lokalna społeczność,
organizacje społeczne,
schronisko,

1 000,00

Lekarz weterynarii

5 000,00

Urząd Miejski
Gospodarstwo rolne

500,00

Lekarz weterynarii

2 000,00

Urząd Miejski
Organizacje
pro-zwierzęce
Lekarz weterynarii
Placówki oświatowe
Osoby prywatne

500,00

15 000,00

Środki finansowe wydatkowane na cele związane z realizacją zadań wynikających z Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt będą zwiększane w ciągu roku według
potrzeb.

