
 
Uchwała  Nr ……/2012 

Rady Miejskiej w Annopolu 
z dnia  ……………..………….…  

 
 
 

 
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt dla Gminy Annopol na 2012 rok. 
 
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(Dz. U z  2001r nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r 
o ochronie zwierząt (Dz. U  z 2011r nr 230,poz.1373). 
 
 

Rada Miejska  uchwala : 
 

§  1 
 

,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt  dla Gminy 
Annopol  na  2012 rok”  stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Annopola  
 

§  3 
 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 
 
 
 
 
 

                                                           Przewodniczący  Rady 
 

Ryszard  Gazda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do Uchwały 
 Rady Miejskiej Nr ……z dnia ……… 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  dla 
Gminy Annopol  na 2012 rok.  

 

1. Cel programu : Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

1.1 Gmina Annopol posiada zawartą umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 
w Nowodworze k/ Lubartowa, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzania 
odłowu bezdomnych  zwierząt  wałęsających się po terenie Gminy Annopol  oraz transportu 
i umieszczenia ich w schronisku. 

1.2 Odłowy bezdomnych zwierząt odbywać się będą po zgłoszeniu  przez mieszkańców faktu 
wałęsania się zwierzęcia na  komisariacie policji bądź w Urzędzie Miejskim w Annopolu  . 
Odłowy będą następowały w ciągu 48 godz. od zgłoszenia do schroniska konieczności 
zabrania zwierzęcia. 

1.3 W przypadku zwierząt  agresywnych i stanowiących  zagrożenie dla społeczeństwa  będą one 
odławiane w trybie natychmiastowym po telefonicznym lub pisemnym  otrzymaniu 
od mieszkańców  gminy lub policji zgłoszenia o zdarzeniu.  Zgłoszenia należy kierować 
do pracownika referatu gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Annopolu, który zleci 
schronisku w Nowodworze k/ Lubartowa odłowienie agresywnego zwierzęcia. 

1.4 Po umieszczeniu w schronisku  bezdomnych zwierząt dane o nich  zamieszczane będą na 
stronie internetowej schroniska w  Nowodworze k/ Lubartowa w zakładce – adopcje, 
pod adresem www.schroniskonowodwor@gmail.com   

1.5 W przypadku odłowienia bezdomnych zwierząt i ich umieszczenia w schronisku będą one 
przechodziły 14 dniowy okres oczekiwania na swojego właściciela. Po tym okresie 
kierownictwo schroniska w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Annopolu będzie 
podejmować starania, aby  znaleźć  nowych właścicieli  lub opiekunów dla zwierząt. 

1.6 Gmina Annopol w ramach akcji edukacyjnej wraz z lekarzem weterynarii w Annopolu, 
Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Kraśniku oraz  organizacjami, które statutowo 
zajmują się opieką nad zwierzętami będzie prowadziła na zebraniach wiejskich prelekcje na 
temat ochrony zwierząt i zmniejszania ich populacji poprzez przeprowadzanie kastracji 
 i sterylizacji. Akcje te winny zaowocować zmniejszeniem ilości porzucanych przez 
właścicieli  zwierząt. 

1.7 W miarę posiadanych środków finansowych i za zgodą właściciela Gmina Annopol będzie 
dofinansowywać  utylizację ślepych miotów . Celem tego działania będzie zmniejszenia 
populacji zwierząt na terenie  Gminy Annopol. 

 

2. Wykonawcy Programu : 

 

- Gmina Annopol  w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie zwierząt, 

- Schronisko dla bezdomnych Zwierząt ( na podstawie zawartej umowy), 

- Organizacje społeczne, fundacje stowarzyszenia , których statutowym celem  działania jest 
przeciwdziałanie  bezdomności zwierząt we współpracy z  organami gminy . 



2.1 Odpowiedzialność  z tytułu nadzoru nad odławianiem, przez pracowników schroniska, 
 bezdomnych zwierząt i ich umieszczaniem w schronisku ponosi gmina. 

2.2 Gmina Annopol odpowiedzialna jest za usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt 
w przypadku gdy matka opuści małe lub też ulegnie zdarzeniu losowemu tj. śmierć, kalectwo 
czy  choroba. 

2.3 Gmina Annopol nawiąże współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym 
celem jest działanie  zmierzające do ograniczenia bezdomności i prowadzenie adopcji dla 
bezdomnych zwierząt, 

2.4 Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni pracownik referatu 
gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego,  który to jest odpowiedzialny za realizację zadań 
wynikających z  ustawy o ochronie zwierząt. Osoba ta w przewidzianym zakresie będzie 
współpracowała z lekarzem weterynarii w Annopolu, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii 
w Kraśniku, Strażą dla Zwierząt w Lublinie, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami 
w Lublinie oraz innymi organizacjami  zajmującymi się opieką nad zwierzętami. 

2.5 W przypadku odłowienia bezdomnych zwierząt kastracja oraz sterylizacja odbywać się będzie 
na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i pod nadzorem lekarza weterynarii w ramach 
zobowiązań umownych. 

 

3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt. 

 

3.1 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest przez  gminę 
w ramach zawartej umowy z której wynika, że Gmina Annopol posiada w ramach dodatkowej 
opłaty zapewnioną rezerwację miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
w Nowodworze k/Lubartowa, 

3.2 W przypadku gdy zaistnieje sytuacja, kiedy nie będzie można umieścić bezdomnego 
zwierzęcia w schronisku /poddać go badaniom przeciw wściekliźnie/ zwierze to będzie 
przetrzymywane czasowo na terenie placówki weterynaryjnej pod nadzorem lekarza 
weterynarii.  

3.3 Gmina Annopol nie przewiduje w 2012 roku umieszczania bezdomnych zwierząt domowych 
w innych placówkach  poza schroniskiem  dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze 
k/ Lubartowa, z którym to zawarła  stosowną umowę. 

 

4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Annopol. 

 

4.1 W przypadku stwierdzenia na terenie  Gminy Annopol wolno żyjących kotów zostanie 
dokładnie  określona lokalizacja miejsca ich pobytu, co ułatwi ewentualny ich odłów lub ich 
dokarmianie. 

4.2 Pod nadzorem lekarza weterynarii oraz organizacji społecznych zajmujących się statutowo 
opieką nad bezdomnymi zwierzętami, koty te w miarę możliwości będą wyłapywane 
i poddawane zabiegowi sterylizacji  lub  kastracji a następnie wypuszczane. 

 

 

 

 



5. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt.   

 

5.1 W ramach zawartej umowy na odłów, transport i umieszczenie bezdomnych zwierząt 
w schronisku sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt  wykonywana będzie  przez 
lekarza  weterynarii po 14 dniach pobytu zwierzęcia w schronisku. Termin ten powinien być 
zachowany  z uwagi na  ewentualną możliwość zgłaszania się właściciela lub opiekuna 
po zwierzę, które stanowi jego własnością. 

5.2 Gmina będzie czyniła starania celem wyszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych   
zwierząt poprzez zamieszczanie  informacji tradycyjnym sposobem, tj. na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego  w Annopolu oraz na stronie internetowej, podając rasę zwierzęcia, wiek,  
maść  oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej. 

 

6 Usypianie ślepych miotów zwierząt. 

 

6.1 W przypadku odłowienia bezdomnej matki zwierzęcia wraz ze ślepym miotem 
zostanie on uśpiony w schronisku po podjęciu decyzji przez lekarza weterynarii opiekującego 
się schroniskiem.  

6.2 Ślepe mioty zwierząt pozostawione przez matkę z powodu jej śmierci będą usypiane 
w lecznicy dla zwierząt w Annopolu przez lekarza weterynarii po wcześniejszym 
stwierdzeniu, że miot ten jest faktycznie ślepy. 

6.3 Podczas wykonywania zabiegów usypiania bezdomnych zwierząt wymagane jest humanitarne 
traktowanie czworonogów.  

6.4 Usypianie ślepych miotów w schronisku odbywać się będzie na podstawie zawartej z nim 
 umowy. Natomiast wykonywanie tych zabiegów w lecznicy  odbywać się będzie na  zlecenie 
 gminy. 

6.5 W przypadkach zdarzeń losowych, tj. gdy zwierzę bezdomne zostanie potrącone przez pojazd 
mechaniczny lub ulegnie poparzeniu bądź w inny sposób zostanie okaleczone, lekarz 
weterynarii podejmie decyzje o dalszym losie tego zwierzęcia do uśpienia włącznie.  

6.6 Zwłoki zwierząt uśpionych  będą odpowiednio  zabezpieczone  do czasu zabrania przez służby 
do tego celu powołane, z  którymi Gmina Annopol ma podpisaną umowę na utylizację. 

6.7 Gmina Annopol prowadziła będzie ewidencję usypianych zwierząt podając termin i przyczynę 
uśpienia.  

 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych  zwierząt 
gospodarskich lub czasowo odebranych właścicielom czy opiekunom. 

 

7.1 W przypadku zaistnienia bezdomności zwierzęcia gospodarskiego Burmistrz Annopola 
podejmie natychmiastowe działania celem wskazania gospodarstwa rolnego, w którym 
na podstawie zawartej  umowy zostanie ono umieszczone. 

7.2 Na takiej samej zasadzie będą umieszczane  zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom na 
podstawie stosownych decyzji np. za udowodnione znęcanie się nad zwierzęciem przez 
właściciela /bicie, głodzenie/ lub też czasowe odebrane z powodu śmieci, choroby właściciela  
czy umieszczenie go w zakładzie karnym. 

7.3 W przypadku  umieszczania zwierząt  gospodarskich w  gospodarstwach zastępczych na 
określony czas Burmistrz Annopola podejmie działania celem wyszukania  nowego 
właściciela dla tych zwierząt.  



8. Zabezpieczenie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń losowych  
z udziałem bezdomnych zwierząt. 

 

8.1 Gmina Annopol zawrze stosowną umowę z lekarzem weterynarii w Annopolu, celem 
zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej zwierzętom bezdomnym, które brały udział 
w wypadkach drogowych lub innych zdarzeniach losowych. 

8.2 Gmina Annopol dołoży starań aby pozyskać dodatkowe środki finansowe, które byłyby 
przeznaczone na partycypacje  w kosztach elektronicznego znakowania  psów mających 
właścicieli  z  terenu gminy. 

9. Zadania określone w niniejszym programie realizuje gmina z wyjątkiem bezpośredniego 
wyłapywania, transportu i umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku,  
za co odpowiedzialni są przedstawiciele schroniska w Nowodworze k/ Lubartowa, 
z którym to Gmina Annopol posiada zawartą umowę. Ponadto schronisko zobowiązane 
jest do zapewnienia opieki lekarskiej, sterylizacja, kastracja, trwałego znakowania 
elektronicznego zwierząt umieszczonych w schronisku oraz usypiania ślepych miotów  
( po konsultacji z lekarzem weterynarii opiekującym się schroniskiem ) .  

10. Gmina Annopol na realizację zadań określonych w tym programie w 2012 roku  
przeznaczy 25 tyś. zł. Kwota ta jest zabezpieczona w budżecie gminy na ten rok.  

  

 


