Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu
„Bezdomne zwierzęta – monitoring gmin” realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI
finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl
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WPROWADZENIE
Badaniem objęto uchwały wszystkich gmin województwa
lubuskiego (83 jednostki samorządu terytorialnego) określające
programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2014 roku. W
badaniu wykorzystano 7 wskaźników oceny zgodności uchwał z
Ustawą o ochronie zwierząt. Badano, czy w uchwałach rad gmin:

- zawarto zapisy obciążające właścicieli odłowionych zwierząt
kosztami opieki nad nimi;
- określono środki finansowe przeznaczone na realizację
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt;

- wskazano konkretne schronisko lub schroniska dla zwierząt, do

- zdefiniowano bezdomne zwierzęta odmiennie niż w Ustawie o

których trafiają odłowione na terenie gminy bezdomne zwierzęta;

ochronie zwierząt, w sposób, które może faktycznie ograniczać
działalność gmin w zakresie opieki nad tymi zwierzętami1.

- wskazane schronisko jest legalnie działającym zakładem, tj.
placówką formalnie spełniającą warunki określone w Ustawie z dnia

W przypadku części gmin nie udało się dotrzeć do treści

11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

aktualnej uchwały w zakresie programu opieki nad bezdomnymi

chorób zakaźnych zwierząt, wpisaną w dacie podjęcia uchwały do

zwierzętami, tzn. do dnia 5 sierpnia 2014 roku nie została ona

rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną,

zamieszczona w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, ani

w stosunku do której nie wydano decyzji administracyjnej

też opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym

ograniczającej lub wstrzymującej jej działalność;

Województwa Lubuskiego. Może to świadczyć o tym, że gminy te
nie wykonały ciążącego na nich ustawowego obowiązku i w ogóle

- zawarto zapisy ograniczające odpowiedzialność gmin za
odłowione zwierzęta bezdomne, np. przekazujące je „na własność”
schronisk, limitujące czas opieki nad nimi na koszt gmin;

1

Szczegółowe omówienie zastosowanych w badaniu kryteriów oceny zgodności
uchwał określających programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi z Ustawą o
ochronie zwierząt znajduje się w raporcie EKOSTRAŻY „Uchwały dolnośląskich
gmin w sprawach bezdomnych zwierząt 2014 – 7 wad głównych”:
http://ekostraz.pl/dolnoslaskie_2014.pdf. Lektura raportu będzie także pomocna
w ocenie wniosków z niniejszego badania.
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nie przyjęły w 2014 roku programu opieki nad zwierzętami

WYNIKI BADANIA

bezdomnymi.
WADA I

brak wskazania schroniska docelowego dla bezdomnych
zwierząt

WADA II

wskazanie jako miejsca docelowego dla bezdomnych zwierząt
podmiotu, który nie jest legalnie działającym schroniskiem dla
zwierząt

WADA III

zapisy ograniczające
bezdomnych zwierząt

odpowiedzialność

gmin

za

los

WADA IV

zapisy obciążające właścicieli zwierząt
odłowienia, leczenia lub opieki nad nimi

kosztami

ich

WADA V

brak
określenia
wysokości
środków
finansowych
zarezerwowanych w budżecie gminy na realizację programu

WADA VI

odmienne niż w Ustawie o ochronie zwierząt zdefiniowanie
bezdomnych zwierząt lub ich kategoryzacja w sposób, który
może faktycznie ograniczać działalność gmin w zakresie opieki
nad nimi

WADA VII

brak w ogólnodostępnych publikatorach treści przyjętego w
2014 roku programu

Tabela 1: Kryteria wadliwości programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi
zastosowane do badania uchwał gmin województwa lubuskiego.

I. 11% gmin województwa lubuskiego nie udostępniło treści
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2014 roku w
ogólnodostępnych

publikatorach

elektronicznych,

tj.

w

Biuletynach Informacji Publicznej. Uchwały te nie zostały także
zamieszczone

w

Elektronicznym

Dzienniku

Urzędowym

Województwa Lubuskiego.

BRAK
PROGRAMU
11%
PROGRAM
DOSTĘPNY
89%

Wykres 1: Dostępność programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014 rok
gmin województwa lubuskiego.
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ograniczającego odpowiedzialność gminy za los odłowionych
II. 45% programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi
przyjętych

i

udostępnionych

przez

gminy

zwierząt bezdomnych.

województwa

lubuskiego w 2014 roku zawiera w swojej treści wady, które
powodują ich niezgodność z art. 11 oraz art. 11a Ustawy o
ochronie zwierząt. Na ogół dotyczą one:
- braku wskazania konkretnego schroniska dla zwierząt (45%

Z WADĄ
45%
BEZ WADY
55%

przypadków wystąpienia wady),
- wskazania placówki docelowej dla bezdomnych zwierząt, która
nie jest legalnie działającym schroniskiem dla zwierząt (24%
przypadków) a także:
-

zamiaru

obciążania

właścicieli

zwierząt

kosztami

ich

Wykres 2: Wadliwość uchwał gmin województwa lubuskiego określających POZB w 2014
roku (ilościowo)

odłowienia, leczenia oraz opieki nad nimi (21% przypadków).
Ze znikomą częstotliwością w programach opieki nad zwierzętami
bezdomnymi występowały wady polegające na braku określenia
wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację
(6% przypadków) oraz na odmiennym niż w Ustawie o ochronie
zwierząt zdefiniowaniu bezdomnych zwierząt lub ich kategoryzacji
w sposób ograniczający obowiązki gmin (3% przypadków). W
badaniu nie odnotowano ponadto ani jednego przypadku zapisu
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Wada

Liczba uchwał dotkniętych
wadą

I

15

II

8

III

0

IV

7

V

2

VI

1

VII

9 (brak programu)

WADA V; 6%

WADA VI ; 3%

WADA IV; 21%

WADA III;
0%

WADA I; 45%

WADA II; 24%

Wykres 3: Wady występujące w programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi
przyjętych w 2014 roku przez gminy woj. lubuskiego (ilościowo).

Tabela 2: Wady występujące w programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi
przyjętych przez gminy woj. lubuskiego w 2014 roku (ilościowo).
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ZAŁĄCZNIK:
ZESTAWIENIE DANYCH ŹRÓDŁOWYCH Z MONITORINGU UCHWAŁ GMIN WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO OKREŚLAJĄCYCH PROGRAMY OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI W 2014 ROKU
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GMINA

WADA WADA WADA WADA WADA WADA WADA
I
II
III
IV
V
VI
VII

UWAGI

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost/system/pobierz.php?plik=UCHWA_C3_BAA_
Nr_XXXVIII_pr.op._zwierz..doc&id=2963

BABIMOST
BLEDZEW
BOBROWICE
BOGDANIEC
BOJADŁA

BRODY

LINK DO UCHWAŁY (URL)
http://bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224&dok_id=3267

Uchwała podjęta po terminie,
26.06.2014 r.

http://www.bip.bobrowice.pl/system/obj/1237_Uchwala.XXIV.249.14.2014-06-26.pdf
http://bip.bogdaniec.pl/system/pobierz.php?plik=Uchw175.pdf&id=1865

Oczyszczalnia ścieków w Bojadłach punkt czasowego przetrzymywania.
Dopuszczalna adopcja zwierzęcia
przed przekazaniem go do schroniska
dla zwierząt.
Brak treści programu w BIP oraz
EDUWL (stan na dzień 5 sierpnia 2014
r.). W BIP umieszczono jedynie
uchwałę w sprawie przyjęcia
programu.

http://bip.bojadla.pl/system/pobierz.php?plik=SKMBT_C28014061308180.pdf&id=136
1

BRZEŹNICA

Definicja <<domu tymczasowego>>.

http://www.bip.brzeznica.com.pl/pliki/1064.txt

BYTNICA

Uchwała podjęta po terminie,
25.04.2014 r.

http://bip.bytnica.pl/files/sites/3067/wiadomosci/234102/files/untitledpdf__adobe_acro
bat5.pdf

BYTOM
ODRZAŃSKI
CYBINKA
CZERWIEŃSK

http://www.bip.bytomodrzanski.pl/files/uchw/2010-2014/xxvi-269-14.pdf
http://www.cybinka.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=2070&bar_id=589
http://www.bip.czerwiensk.pl/system/pobierz.php?plik=uchwala_281.pdf&id=3510&stat
s=true

DĄBIE

Odłowione zwierzęta mają być
umieszczane w schronisku PROANIMALE DLA ZWIERZĄT W
POTRZEBIE w Szczawnie lub w
zorganizowanym przez gminę
tymczasowym punkcie
przetrzymywania zwierząt
bezdomnych.

DESZCZNO

Przewidziano możliwość adopcji
zwierzęcia przed przekazaniem go do
nieokreślonego schroniska. Kosztami
leczenia zwierząt, które uległy
wypadkowi obciąża się właścicieli.

DOBIEGNIEW
DREZDENKO

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/system/pobierz.php?plik=tresc_AP_nr_XXXIV_23
1_2014.pdf&id=1124

http://bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_1541/20_03_2014_14_09_56LII.408.2014_pr
ogram_opieki_nad_zwierzetami.pdf

http://www.bip.dobiegniew.pl/download.php?what=news/uchwala_XLVII_285_14.pdf

Doraźnym wyłapywaniem objęto tylko
przypadki zagrożenia zdrowia i życia
ludzi, zwierzęta agresywne, chore oraz
podejrzane o chorobę.

GORZÓW
WIELKOPOLSKI

http://www.bip.drezdenko.pl/plik,6298,uchwala-nr-xlvi-366-2014-rady-miejskiej-wdrezdenku-z-dnia-26-lutego-2014-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nadzwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-tereniegminy-drezdenko-w-2014-roku.pdf
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/pobierz.php?plik=tresc_AP_nr_LXIV_72
4_2014.pdf&id=863
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GOZDNICA

Uchwała podjęta po terminie,
02.04.2014 r. Wskazano Łużycką
Spółdzielnię Socjalną w Piotrowie ,
która nie prowadzi zarejestrowanego
schroniska dla zwierząt.

GÓRZYCA

http://www.bip.gozdnica.pl/system/pobierz.php?plik=XXXIV-198-14.pdf&id=449

http://gorzyca.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=3979&bar_id=3699

GUBIN M.

Zapewnienie miejsca w schronisku
następuje każdorazowo na zlecenie
gminy.

http://www.bip.gubin.pl/system/pobierz.php?plik=uchwala_nr_264.pdf&id=505946

GUBIN W.

Wskazano "Pensjonat dla Zwierząt"
w Piotrowie prowadzony przez
Łużycką Spółdzielnię Socjalną.

http://www.bip.gminagubin.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala_nr_220_XLV_2014.p
df&id=1631&stats=true

IŁOWA
JASIEŃ
KARGOWA
KŁODAWA
KOLSKO

Jako tymczasowe schronienie
wskazano Hotel dla Zwierząt w
Piotrowie.
Wskazano "Pensjonat dla Zwierząt"
w Piotrowie prowadzony przez
Łużycką Spółdzielnię Socjalną.
Dopuszczalna adopcja z
"Tymczasowego Punktu Pobytu
Bezdomnych Psów i Kotów"

http://www.ilowa.info.pl/system/pobierz.php?plik=290_6_XXXV_14.pdf&id=1659

http://www.bip.jasien.com.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala_RM_VI_Nr_XXXIII_30
8_14.pdf&id=2990

http://bip.kargowa.pl/system/pobierz.php?plik=UCHWALA_Nr_0007.317.2014.pdf&id
=3982&stats=true

http://bip.klodawa.wlkp.pl/?p=document&action=save&id=5118&bar_id=1162

Brak treści programu w BIP oraz
EDUWL (stan na dzień 5 sierpnia 2014
r.).

KOSTRZYN NAD
ODRĄ

http://prawomiejscowe.pl/institution/17344/legalact/160150/17344/htmlpreview

KOŻUCHÓW

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/system/obj/2215_Uchwala_LVIII.329.14_w_s
prawie_wprowadzenia_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapo
biegania_bezdomnosci_zwierzat_na_terenie_Gminy_Kozuchow_w_C2_A02014_C2
_A0r..pdf

KROSNO ODRZ.

KRZESZYCE

Bezdomne zwierzęta kierowane są do
TPPPB (Tymczasowy Punkt Pobytu
Psów Bezdomnych) w Osiecznicy.
Nie przewidziano w ogóle
umieszczania odłowionych zwierząt w
schronisku dla zwierząt.
Brak treści programu w BIP oraz
EDUWL (stan na dzień 5 sierpnia 2014
r.).

http://www.bip.lipinki-luzyckie.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala_XXII-2092014.pdf&id=846

LIPINKI ŁUŻ.
LUBISZYN

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/pobierz.php?plik=XLVIII_365_
14.pdf&id=3705

Koszty leczenie zwierząt, które uległy
wypadkowi ponosi sprawca lub
właściciel.
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http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/lubiszyn/3608.pdf

LUBNIEWICE

Odłowione zwierzęta domowe
podlegają przewiezieniu do hotelu
dla zwierząt lub schroniska, z którym
gmina podpisała stosowną
umowę.Koszty leczenia zwierząt
poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych pokrywa właściciel.

http://www.bip.lubniewice.pl/bip_download.php?id=1456

http://www.bip.lubrza.pl/system/pobierz.php?plik=XXXIV_224_2014__w_sprawie_przyjecia_Programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapo
biegania_bezdomnosci_zwierzat_na_terenie_Gminy_Lubrza_w_2014_roku.pdf&id=2
146

LUBRZA
LUBSKO

Zwrot kosztów przez właściela
zwierzęcia, które uległo wypadkowi.

ŁAGÓW

Gmina obciąża dotychczasowego
właściciela wszelkimi kosztami
związanymi z odłowieniem i
zapewnieniem opieki.

http://bip.lubsko.pl/system/pobierz.php?plik=299_program_opieki_nad_zwierzetami.p
df&id=7180

http://lagowgmina.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2014_03/BIPF4F4F4A37A817Z/U_402.pdf

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/17422/legalact/155831/GetFile/Zalacznik1.p
df

ŁĘKNICA
MAŁOMICE

Definicja tymczasowego azylu dla
bezdomnych zwierząt.

MASZEWO

Brak treści programu w BIP oraz
EDUWL (stan na dzień 5 sierpnia 2014
r.).

http://malomice.bip.pbox.pl/public/get_file.php?id=150568

http://www.bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-13712.pdf&id=423&stats=true
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=XXXVIII.231.2014
.pdf&id=1020

MIĘDZYRZECZ
NIEGOSŁAWICE
NOWA SÓL M.

http://gmnowasol.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=298033&zalId=296706

NOWA SÓL W.

Dopuszczalna adopcja z punktu
czasowego przetrzymywania.

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/gminanowasol/3007.pdf

NOWE
MIASTECZKO
NOWOGRÓD
BOBRZ.
OŚNO LUBUSKIE
OTYŃ

Dopuszczalna adopcja z "przytuliska
urzędu".

http://bip.nowogrodbobrz.pl/system/pobierz.php?plik=uch_nr_300_z_18_marca_2014
_r.pdf&id=988

PRZEWÓZ

Program przewiduje możliwość
nieprzekazywania odłowionych
zwierząt do schroniska. Wybór
podmiotu odławiającego nastąpi
dopiero "w momencie zaistnienia takiej
okoliczności".

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/system/pobierz.php/Uchwala__program_opieki_nad_zwierzetami_na_rok_2014.PDF?id=339

PRZYTOCZNA

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/system/pobierz.php?plik=uchwala_XXXVI_239_
2014.pdf&id=217

http://www.bip.przytoczna.pl/?p=document&action=save&id=6141&bar_id=3001
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PSZCZEW

Program przewiduje odławianie
bezdomnych zwierząt przez
organizacje ochrony zwierząt.
Wyłapane zwierzęta mogą być
czasowo przetrzymywane w "przytułku
dla bezpańskich psów zlokalizowanym
na Oczyszczalni Ścieków w
Pszczewie"

RZEPIN

SANTOK

http://rzepin.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=4521&bar_id=3409

Właściciel zwierzęcia zostaje
zobowiązany do pokrycia pełnych
kosztów związanych z odłowieniem,
transportem, utrzymaniem zwierzęcia
w schronisku, szczepieniami,
koniecznym leczeniem oraz innymi
niezbędnymi zabiegami dotyczącymi
tego zwierzęcia do momentu jego
odebrania przez właściciela

SKĄPE
SKWIERZYNA
Uchwała podjęta po terminie,
29.04.2014 r. Limit miejsc w
schronisku: 5 rocznie; możliwa adopcja
z "miejsca przetrzymywania",
zwłaszcza w przypadku wyczerpania
limitu miejsc w schronisku; W
przypadku odnalezienia właściciela
odłowionego psa, właściciel przy jego
odbiorze pokrywa wszelkie koszty
wyłapania oraz utrzymywania
zwierzęcia. Nadmiernie dużo uwagi
poświęcono w programie kwestii
padliny (uśpiony ślepy miot, martwe
zwierzęta lub poddane eutanazji), co
mocno kontrastuje ze zdjęciem
uroczego psa zamieszczonego na
stronie tytułowej programu.

SŁOŃSK
SŁUBICE
STARE KUROWO
STRZELCE KRAJ.
SULECHÓW

http://www.santok.pl/santok/uchwaly/2014/2862014.pdf

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugsiedlisko/system/pobierz.php?plik=Uchwala.XXX.208.20
14.2014-03-31.pdf&id=471&stats=true
http://www.bip.skape.pl/516/3161/Uchwala_Nr_XLIII_2F345_2F2014_Rady_Gminy_
Skape_z_dnia_31_marca_2014_r__w_sprawie_programu_opieki_nad_zwierzetami
_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat__0D_0A/
http://www.bip.skwierzyna.pl/system/pobierz.php?plik=U_L_379_14.pdf&id=1224&stat
s=true

SIEDLISKO

SŁAWA

http://www.bip.pszczew.pl/content.php?cms_id=2582

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslawa/system/pobierz.php?plik=zal_do_uchw_nr_XLVI305-14_program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_-_Kopia.docx&id=1035

http://www.slonsk.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=5708&bar_id=3409
http://bip.slubice.pl/?p=document&action=save&id=9023&bar_id=6745
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo/system/pobierz.php?plik=Uchwala_program
_opieki_zwierzeta_2C_Nr_1.doc&id=1151
http://www.bip.strzelce.pl/system/pobierz.php?plik=Uchw.Nr_XLVIII_373_14.pdf&id=2
120

Gmina zachęca do adopcji zwierzęcia
przed umieszczeniem go w schronisku,
fundując wyprawkę w postaci worka
karmy lub obroży i smyczy.

http://gmsulechow.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=296621&zalId=295577

http://bip.sulecin.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala.XXXVIII.250.14.2014-0127.pdf&id=1436

SULĘCIN
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SZCZANIEC

Wskazano firmę "RANCHO" z
Brzozowca , która nie prowadzi
zarejestrowanego schroniska dla
zwierząt.

SZLICHTYNGOWA

Definicja punktu przetrzymywania.

SZPROTAWA

Program zawiera absurdalne
wskazanie, zgodnie z którym
<<znalezione wolno żyjące koty>>,
których właściciela czy opiekuna nie
da się ustalić, zostaną nakarmione i w
razie potrzeby poddane opiece
weterynaryjnej w zakładzie
leczniczym.Świadczy ono o kompletnej
ignorancji w sprawach ochrony
zwierząt.

ŚWIDNICA

Szczyt wyrafinowania w niewskazaniu
konkretnego schroniska: "Gmina
zapewnia miejsce w schronisku dla
zwierząt, o których mowa w ust. 4, w
związku z ust. 5 i w związku z § 8 ust.
1" (par. 3 ust. 6 programu).

ŚWIEBODZIN

TORZYM

TRZCIEL

Odłowione zwierzęta nie muszą
koniecznie być przekazywane do
schroniska dla zwierząt.
Oba wskazane w programie schroniska
( Stowarzyszenie Ekologiczno
Kulturalne PAKLA w Międzyrzeczu ;
firma RACKER z Brzozowca ) są
podmiotami nieuprawnionymi do
prowadzenia działalności w zakresie
schroniska dla zwierząt
Brak treści programu w BIP oraz
EDUWL (stan na dzień 5 sierpnia 2014
r.). W BIP umieszczono jedynie
uchwałę w sprawie przyjęcia

http://bip.szlichtyngowa.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1465&Itemid=32&lang=pl
http://szprotawa.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=150800

http://www.bip.swidnica.zgora.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala_XLV_241_14.pdf
&id=2232

http://bip.swiebodzin.eu/system/pobierz.php?plik=589_zwierzaki.pdf&id=12522

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/system/pobierz.php?plik=Uchwala_Nr_XXXIV.22
3.14_z_dn._31.03.2014_r..pdf&id=364

http://www.bip.trzciel.pl/content.php?sid=ab4bc03181bb1e517e33a8d729eb210c&cm
s_id=1855
http://www.bip.trzebiechow.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala.XXVIII.211.2014.201
4-03-17.pdf&id=1212
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/system/pobierz.php?plik=Uchw.RG_Nr_194.pdf
&id=532&stats=true

TRZEBIECHÓW
TRZEBIEL

TUPLICE

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszczaniec/system/pobierz.php?plik=Uchwala_258.14.pdf
&id=899

Brak treści programu w BIP oraz
EDUWL (stan na dzień 5 sierpnia 2014
r.). W BIP znajduje się jedynie projekt
programu. W projekcie nie wskazuje
się schroniska dla zwierząt
odłowionych na terenie gminy, to ma
wskazać wójt po wyborze
najkorzystniejszej z ofert.
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/system/pobierz.php?plik=Uchwala.LVIII.313.2014
.2014-03-20.pdf&id=2570

WITNICA
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WSCHOWA

Wskazano jedynie, że odłowione
zwierzęta kierowane będą do Punktu
przetrzymywania , usytuowanego w
sąsiedztwie oczyszczalni ścieków we
Wschowie przy ul. Kazimierza
Wielkiego 24A.

http://www.bip.wschowa.pl/download.php?item=3788

http://bip.wymiarki.pl/system/pobierz.php?plik=uchwala_nr_xxxvii.201.2014.pdf&id=84
0

WYMIARKI

Wskazano Łużycką Spółdzielnię
Socjalną w Piotrowie , która nie
prowadzi zarejestrowanego schroniska
dla zwierząt. Sterylizacja bezdomnych
zwierząt, w tym tych umieszczanych w
"Pensjonacie" w Piotrowie, zależna
jest od pozytywnej opinii Wójta Gminy.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/system/pobierz.php?plik=XXXI.213.2014_Progra
m_opieki_nad_zwierzetami.pdf&id=2589

ZABÓR

Program poza wskazaniem
gospodarstwa rolnego nie zawiera
jakichkolwiek innych konretnych
rozstrzygnięć . Gmina dofinansowuje
adopcje: płaci 100 zł przez 6 miesięcy.

http://www.bip.zbaszynek.pl/system/pobierz.php?plik=UCHWALA_NR_XXXIX_21_20
14.pdf.pdf&id=6741

ZBĄSZYNEK
ZIELONA GÓRA M.

http://bip.zielonagora.pl/system/pobierz.php?plik=0541-LXIV-2014.pdf&id=35588
http://www.bip.gminazg.pl/system/pobierz.php?plik=Programu_opieki_nad_zwierzetam
i_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat_na_terenie_Gminy_Zielo
na_Gora_w_2014_roku.doc&id=6448&stats=true
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn/system/pobierz.php?plik=XLIV.233.2014.pdf&id
=1060

ZIELONA GÓRA W.
ZWIERZYN

ŻAGAŃ M.

Brak treści programu w BIP oraz
EDUWL (stan na dzień 5 sierpnia 2014
r.). W BIP umieszczono jedynie
Uchwałę z dnia 25 czerwca 2014 r. o
współdziałaniu z gminą miejską Żary w
zakresie zapewnienia miejsca i opieki
odłowionym zwierzętom w schronisku
w Żarach. Nie sposób jednak uznać
tegoż za wypełnienie obowiązku
gminy, o którym mowa w art. 11a ust. 1
Ustawy o ochronie zwierząt.
http://www.bip.gminazagan.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala.XXXIV.242.14.201403-24.pdf&id=520

ŻAGAŃ W.

ŻARY M.

Doraźny odłów dotyczy tylko i
wyłącznie przypadków wystąpienia
zagrożenia zdrowia ludzi lub życia
zwierząt. Odłów okresowy prowadzony
jest jedynie raz w roku. Jest to zbyt
daleko posunięte ograniczenie
obowiązków gminy w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami, co
uznano za istotną wadę programu.

ŻARY W.

Wskazano <<Pensjonat dla Zwierząt>>
prowadzony przez Łużycką
Spółdzielnię Socjalną w Piotrowie.
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http://www.bip.zary.pl/system/pobierz.php?plik=XXXVII-25-14.pdf&id=7422

http://www.bip.gminazary.pl/system/pobierz.php?plik=XXXVI_409_14_zalacznik.doc&i
d=3757

WADA WADA WADA WADA WADA WADA WADA
I
II
III
IV
V
VI
VII
CZĘSTOTLIWOŚĆ
WYSTĄPIENIA WAD
(PRZYPADKI, SUMA)

15 8 0 7 2 1 9

LEGENDA:
M - gmina miejska
W - gmina wiejska
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
EDUWL - Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
- oznaczenie przypadku wystąpienia wady
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