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Załącznik  

 

   do Uchwały Nr XIV-220/2020 

 

   Rady Miejskiej w Lęborku 

 

               z dnia 28.04.2020 r.  

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Lębork na 2020 rok 

- dalej Program 

 

 

I. Niniejszy Program, ma na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt w 2020 roku na terenie Gminy Miasto Lębork. 

 

II. Pod pojęciem zwierzęta bezdomne, zgodnie z art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 638), rozumie się zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma 

możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 

pozostawały. 

 

III. Realizacja Programu polega na: 

 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 7)   

8) 

 

 

zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiu; 

odławianiu bezdomnych zwierząt; 

obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

usypianiu ślepych miotów; 

wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

IV. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt z terenu Gminy 

Miasto Lębork realizowane jest poprzez umieszczanie tych zwierząt w  Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce Młyn k. Wejherowa prowadzonym przez Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals z siedzibą przy ul. Wolności 48/1, 80-538 Gdańsk, 

zwanym w dalszej części Programu – Schroniskiem, z którym Gmina Miasto Lębork ma 

zawartą umowę. 

 

V. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana jest we 

współpracy z opiekunami społecznymi. 

 2. Opiekunem społecznym jest osoba, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami wolno 

żyjącymi na terenie Gminy Miasto Lębork, a jej działalność opiera się wyłącznie na pracy 

społecznej i jest w pełnym zakresie nieodpłatna. 

 3. Opiekun społeczny jest zarejestrowany w rejestrze opiekunów społecznych Lęborka. 

 4. Opiekunem społecznym może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec Lęborka, 

niepozbawiony praw publicznych, zainteresowany działalnością na rzecz pomocy wolno 

żyjącym kotom. 
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 5. 

 

 

 

 

6. 

Rejestracja opiekunów społecznych w rejestrze, o którym mowa w ust. 3 następuje po 

złożeniu w Urzędzie Miejskim w Lęborku deklaracji opiekuna społecznego, której wzór 

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Programu i po weryfikacji zawartych w niej 

danych przez pracownika Urzędu Miejskiego w Lęborku w szczególności odnośnie 

miejsca przebywania kotów i ich liczby. 

W celu weryfikacji liczby kotów wolno żyjących pozostających pod opieką opiekuna 

społecznego, opiekunowie zobowiązani są, w terminie do 15.12.2020 r., do wypełnienia 

informacji o ilości kotów – według stanu na dzień 30.11.2020 r., której wzór stanowi 

Załącznik Nr 2 do niniejszego Programu. 

 7. Opiekun społeczny jest zobowiązany do zachowania porządku i czystości w punktach 

dokarmiania i bytowania kotów, którymi się zajmuje oraz wokół budek dla kotów. 

 8. Członkostwo społecznego opiekuna ustaje w przypadku: 

  1) rezygnacji złożonej na piśmie, 

  2) wykluczenia z powodu działalności sprzecznej z przepisami prawa, 

  3) śmierci społecznego opiekuna. 

 9. W uzasadnionych przypadkach (wniosek w sprawie wykreślenia z rejestru opiekunów 

społecznych złożony przez administratora terenu bądź organizacji społecznej zajmującej 

się ochroną zwierząt, wniosek służb miejskich lub organu prowadzącego rejestr w 

związku z łamaniem zasad określonych w obowiązujących przepisach w tym w 

niniejszym Programie) może nastąpić skreślenie z rejestru opiekunów społecznych. 

 10. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana jest poprzez: 

  1) ustalanie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno 

żyjące (na podstawie zgłoszeń mieszkańców, wiedzy posiadanej), 

  2) 

 

 

 

 

 

 

zapewnianie dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym, tj. od 15 

listopada do 15 marca następnego roku, w miejscach ich przebywania: karma będzie 

wydawana jedynie opiekunom społecznym zarejestrowanym w rejestrze, o którym 

mowa w ust. 3, którzy mają pod opieką minimum 3 wolno żyjące koty; warunkiem 

otrzymywania karmy jest wykazanie, że zwierzęta objęte opieką opiekuna 

społecznego zostały poddane kastracji lub sterylizacji, lub są do tych zabiegów 

zgłoszone,  

  3) w miarę możliwości zapewnianie miejsc schronienia, w szczególności na okres 

zimowy: dostarczanie budek dla kotów wolno żyjących do miejsc wskazanych przez 

opiekunów społecznych, po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji z właścicielem terenu 

na ich ustawienie, 

  4) 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

zmniejszanie populacji wolno żyjących kotów, polegające na:  

a) wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów przez 

lekarza weterynarii, z którym Gmina Miasto Lębork ma zawartą umowę na 

świadczenie takich usług, tj. dr Mirosławem Frączek, Gabinet Weterynaryjny 

„MIRVET”, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 6A,  

b) usypianiu ślepych miotów przez lekarza weterynarii, o którym mowa w lit. a  

przy wykonywaniu zabiegów określonych w pkt. 4 obowiązują następujące zasady:   

a) do korzystania z ww. usług są upoważnieni opiekunowie społeczni oraz 

funkcjonariusze Straży Miejskiej,  

b) w celu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji, a także usypiania 

ślepych miotów, z Urzędu Miejskiego w Lęborku należy pobrać wniosek o 

skierowanie kota wolno żyjącego na zabieg (wzór wniosku stanowi Załącznik 

Nr 3 do Programu), 

c) koty do objęcia ww. zabiegiem dostarczane są wraz z ww. wnioskiem 

podpisanym przez pracownika Urzędu Miejskiego, który potwierdza fakt 
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zarejestrowania opiekuna w rejestrze, do gabinetu weterynaryjnego przez 

opiekunów społecznych ich staraniem i na ich koszt lub przez funkcjonariuszy 

Straży Miejskiej, 

d) opiekunowie społeczni oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej potwierdzają 

wykonanie usługi przez zakład weterynaryjny, 

e) opiekunowie społeczni oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej odbierają koty 

po wykonaniu zabiegu (w przypadku sterylizacji lub kastracji) i wypuszczają 

je w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych 

przypadkach w miejscu uzgodnionym ze Schroniskiem albo innym opiekunem 

społecznym, 

f) lekarz weterynarii, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. a) sprawuje opiekę 

pooperacyjną kotów odebranych po zabiegu przez opiekunów społecznych lub 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym zabezpieczenie farmakologiczne. 

 11. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

W celu złapania kota wolno żyjącego i dostarczenia go na zabieg sterylizacji/kastracji 

istnieje możliwość wypożyczenia klatki samołapki. Klatka będzie wypożyczana jedynie 

opiekunowi społecznemu, po wypełnieniu przez niego wniosku o wypożyczenie klatki 

(wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 4 do Programu). Opiekun społeczny przejmuje 

pełną odpowiedzialność materialną za powierzoną klatkę i zobowiązuje się do oddania jej 

w stanie nie gorszym, niż w dniu jej otrzymania. W przypadku zagubienia klatki może 

być obciążony pokryciem kosztu jej zakupu.   

Istnieje możliwość wypożyczenia transportera do przetrzymywania wolno żyjącego kota 

po przeprowadzonym zabiegu sterylizacji/kastracji. Transporter będzie wypożyczany 

jedynie opiekunowi społecznemu, po wypełnieniu przez niego wniosku o wypożyczenie 

transportera (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 5 do Programu). Opiekun społeczny 

przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za powierzony transporter i zobowiązuje 

się do oddania transportera w stanie nie gorszym, niż w dniu jego otrzymania. W 

przypadku zagubienia (zniszczenia) transportera opiekun społeczny może być obciążony 

pokryciem kosztu jego zakupu.     

Koty wolno żyjące na terenie Gminy Miasto Lębork objęte są również opieką 

weterynaryjną polegającą na ich leczeniu. Zabiegi leczenia kotów wolno żyjących będzie 

wykonywał lekarz weterynarii, z którym Gmina Miasto Lębork ma zawartą umowę na 

świadczenie takich usług, tj. dr Mirosław Frączek, Gabinet Weterynaryjny „MIRVET”, 

84-300 Lębork, ul. Czołgistów 6A.  

Zabiegi leczenia wolno żyjących kotów wykonywane będą na następujących zasadach: 

1) do korzystania z ww. usług są upoważnieni opiekunowie społeczni oraz 

funkcjonariusze Straży Miejskiej, 

2) w celu przeprowadzenia zabiegu leczenia, w Urzędzie Miejskim w Lęborku należy 

złożyć wniosek o skierowanie kota wolno żyjącego na leczenie (wzór wniosku stanowi 

Załącznik Nr 6 do Programu), 

3) koty do objęcia ww. zabiegiem dostarczane są wraz z ww. wnioskiem podpisanym 

przez pracownika Urzędu Miejskiego, który potwierdza fakt zarejestrowania opiekuna 

w rejestrze, do gabinetu weterynaryjnego przez opiekunów społecznych ich staraniem i 

na ich koszt lub przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 

4) lekarz przeprowadza stosowny zabieg i potwierdza wykonanie usługi,  

5) opiekunowie społeczni oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej odbierają koty po 

wykonaniu zabiegu i wypuszczają je w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w 

uzasadnionych przypadkach w miejscu uzgodnionym ze Schroniskiem albo innym 

opiekunem społecznym. 

 

Każdorazowe wypełnienie ww. formularzy wiąże się z wypełnieniem również klauzuli 
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informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.  

 
 

VI. 1. Na terenie Gminy Miasto Lębork zwierzęta bezdomne wyłapywane są przez 

przedstawicieli Schroniska po wcześniejszym zgłoszeniu Straży Miejskiej, Policji lub 

przedstawicielowi Wydziału Ochrony Środowiska. 

 2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, 

do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką dotychczas pozostawały, w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i 

bezpieczeństwu ludzi. 

 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza 

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

 4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym 

do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

 

VII. 1. Gmina Miasto Lębork realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w 

Schronisku na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą Schronisko. 

 2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Zabiegi sterylizacji i kastracji w Schronisku będą przeprowadzane wyłącznie przez 

lekarza weterynarii, z którym Schronisko ma zawartą umowę tj. z p. Ireneuszem 

Orłowskim prowadzącym Gabinet Weterynaryjny „Na Słonecznej” 84-242 Luzino, ul. 

Słoneczna 5.  

Zabiegom, o których mowa w ust.1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 

umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. Natomiast w 

wypadku zwierząt zbyt młodych przeprowadzenie ww. zabiegów będzie możliwe po 

zawarciu odpowiedniej klauzuli w umowie adopcyjnej, w której mowa będzie o 

konieczności poddania danego zwierzęcia sterylizacji lub kastracji. 

 

VIII. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest w następujący  

sposób: 

 

 1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

Schronisko zamieszcza na portalach internetowych do tego przystosowanych (Facebook, 

OLX, Alegratka, Lento) aż do dnia ich adopcji, zgonu, eutanazji wizerunki zwierząt 

przebywających w Schronisku wraz z opisem charakteru zwierzęcia i informacją, gdzie i 

kiedy zostało znalezione. 

Informacja, o której mowa w pkt. 1 zamieszczana będzie również na stronie internetowej 

www.ekolebork.pl w zakładce „ochrona środowiska” – „zapobieganie bezdomności 

zwierząt” – „informacja na temat zwierząt bezdomnych odłowionych w Lęborku”. 

Informacja na temat możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przez osoby fizyczne 

zamieszczona jest na stronie internetowej www.ekolebork.pl w zakładce „ochrona 

środowiska” – „zapobieganie bezdomności zwierząt” – „adopcja bezdomnych zwierząt ze 

schroniska”.  

IX. 

 

 

 

 

 

 

Usypianie ślepych miotów: 

 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w 

Schronisku lub w gabinecie weterynaryjnym, o którym mowa w pkt. V ust.10 pkt. 4, lit. a;  

2. Wymagany jest humanitarny stosunek do czworonoga, 

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich 

przez odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

http://www.ekolebork.pl/
http://www.ekolebork.pl/
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X. 

 

 

XI. 

 

Zwierzęta gospodarskie umieszczane będą za pośrednictwem Schroniska w przytulisku Rogate 

Ranczo ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano, które spełnia status gospodarstwa rolnego. 

 

Całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych i 

innych zdarzeniach losowych na terenie Gminy Miasto Lębork realizuje lekarz weterynarii 

Piotr Sławecki prowadzący Gabinet Weterynaryjny przy ul. Stryjewskiego 20 w Lęborku, z 

którym Gmina Miasto Lębork ma podpisaną umowę na ww. usługę. Opieka zapewniona jest 

przez całą dobę łącznie z dniami wolnymi od pracy i okresami świątecznymi.   

 

XII. Realizację programu powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 

Lęborku. 

 

XIII. 1. Koszty realizacji zadań określone w niniejszym Programie ponosi gmina. 

 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2020 roku stanowi kwota 

253.804,00 zł. 

 3. Powyższe środki wydatkowane będą w następujący sposób: 

- kwota 153.804,00 zł z przeznaczeniem na realizację pkt. IV, VI-XI;  

-     kwota    100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pkt. V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


