
Uchwała Nr 742/XXIX/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2013 rok 

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 ze zm.) i art. 11a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 
poz. 1002 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin w brzmieniu określonym 
w załączniku do uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik
do uchwały nr 742/XXIX/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Lublin na 2013 rok

Wprowadzenie

Bezdomność  zwierząt  jest  zjawiskiem społecznym  posiadającym  tendencję  wzrostową.  Głównymi 
przyczynami  bezdomności  zwierząt  są  niekontrolowane  rozmnażanie,  porzucanie  zwierząt,  łatwość 
pozyskiwania zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w przedmiocie zapobiegania bezdomności.

Program opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie 
miasta Lublin ma zastosowanie do wszystkich zwierząt  domowych,  w szczególności  psów i  kotów, w tym 
kotów wolno  żyjących  oraz  zwierząt  gospodarskich.  Większość  działań  określonych  w Programie  dotyczy 
psów i kotów, z uwagi na to, że skala bezdomności tych zwierząt jest największa. 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z metod zapobiegania bezdomności. W 2013 
roku Urząd Miasta Lublin będzie koordynował i finansował akcję czipowania psów rozpoczętą w 2005 roku. 
Ewidencja oznakowanych psów oraz ich właścicieli ułatwia odnalezienie właściciela w przypadku zaginięcia 
psa lub w sytuacji pogryzienia osób przez błąkające się zwierzę. Prowadzona baza danych umożliwia kontrolę  
nad obowiązkowymi szczepieniami  przeciwko wściekliźnie oraz jest  pomocna przy prowadzeniu ewidencji  
psów ras uznawanych za agresywne. Znakowanie psów ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców  
miasta Lublin oraz pozwala na obniżenie kosztów utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. 
W opinii  lekarzy weterynarii  metoda znakowania przez wszczepienie mikroczipów jest najmniej inwazyjna
i najmniej szkodliwa dla zwierząt.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych 
to  najskuteczniejsza  metoda  unikania  niekontrolowanej  rozrodczości  zwierząt  i  ma  na  celu  ograniczenie 
populacji bezdomnych zwierząt w mieście. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji  
i  kastracji,  poprzez  prowadzenie  działań  edukacyjno  -  informacyjnych,  przy  udziale  organizacji  
pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu 
się  gryzoni  dlatego  nie  należy  ich  wyłapywać  lecz  stwarzać  warunki  bytowania  w  miejscach 
ich dotychczasowego schronienia. Urząd Miasta Lublin będzie wspierał osoby społecznie opiekujące się tymi  
zwierzętami poprzez przyznanie karmy, w celu dokarmiania kotów.

Realizacja  zadań  określonych  w  Programie  zmierza  do  ograniczenia  liczby  bezdomnych  zwierząt 
i zapewni  większe  bezpieczeństwo  i  porządek  na  terenie  gminy  oraz  zapewni  właściwą  opiekę  nad  
zwierzętami, które jako istoty żyjące, zdolne do odczuwania cierpienia zasługują na poszanowanie, ochronę
i opiekę.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Lublin, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której 

Prezydent Miasta Lublin wykonuje zadania;
2) Wydziale Ochrony Środowiska, należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu;
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Metalurgicznej  

5 w Lublinie;
4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin w 2013 roku.
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§ 2

1. Koordynatorem  Programu  jest  Prezydent  Miasta  Lublin,  za  pośrednictwem  Wydziału  Ochrony 
Środowiska.

2. Realizatorami Programu są:
1)  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;
3) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
4) Lubelskie Centrum Małych Zwierząt;
5) Straż Miejska Miasta Lublin;
6) Organizacje  pozarządowe,  których  celem  statutowym  jest  ochrona  zwierząt,  współpracujące 

z Urzędem i innymi jednostkami organizacyjnymi miasta Lublin; 
7) Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących na terenie miasta Lublin.

Rozdział II

Cel i zadania Programu

§ 3

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) elektroniczne znakowanie (czipowanie);
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) odławianie bezdomnych zwierząt  z terenu miasta Lublina;
7) zapewnienie całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt;
8) usypianie ślepych miotów;
9) edukacja  mieszkańców  Lublina  w  zakresie  opieki  nad  zwierzętami  oraz   niekontrolowanej 

rozrodczości zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację.

Rozdział III

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów

§ 4

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów realizują:
1) Schronisko - poprzez czipowanie bezdomnych psów przyjmowanych do Schroniska;
2) Wydział Ochrony Środowiska poprzez:

a) prowadzenie  akcji  bezpłatnego  czipowania  psów,  których  właściciele  zamieszkują  na  terenie 
miasta Lublina;

b) prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnych o elektronicznym znakowaniu zwierząt;
c) prowadzenie  rejestru  oznakowanych  psów pod  nazwą:  „Baza  danych  psów  podlegających 

oznakowaniu przez wszczepienie mikroczipów”, w której gromadzone są następujące dane: numer 
czipu, numer karty rejestracyjnej, Pesel lub NIP właściciela psa, imię i nazwisko właściciela psa,  
adres zameldowania właściciela psa, adres przetrzymywania psa, data wszczepienia mikroczipu,  
rasa psa jego wiek, płeć i umaszczenie, informacja o opłaconym podatku z tytułu posiadania psa,  
informacja  o  aktualnych  szczepieniach,  data  wpisu  do  bazy danych,  data  wykreślenia  z  bazy 
danych,  dane  lekarza  dokonującego  wszczepienia  mikroczipu  (imię  i  nazwisko  lekarza,  adres 
gabinetu weterynaryjnego);

d) dostęp do bazy danych posiadają upoważnieni pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, którzy 
mogą udostępnić  informacje  o właścicielach psów pracownikom Schroniska,  przedstawicielom 
Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz Komendy Policji w Lublinie;
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e) informacja o której mowa  § 4 pkt 2 lit. d)  może zostać przekazana jedynie na wniosek złożony 
osobiście lub pocztą lub faxem lub drogą e-mail do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Lublin  z  siedzibą  w  Lublinie  ul.  Zana  38,  fax.  81-466-26-01,  e-mail:  srodowisko@lublin.eu; 
wniosek powinien zawierać czytelny podpis i pieczęć podmiotu oczekującego informacji o danych 
osobowych właściciela zwierzęcia. 

§ 5

Wydział  Ochrony  Środowiska  pokrywa  koszty  elektronicznego  znakowania  psów, których  właściciele 
zamieszkują na terenie miasta Lublina, na poniższych zasadach:

1) zawiera  umowy  z  zakładami  leczniczymi  dla  zwierząt  na  dokonywanie  usług  elektronicznego 
znakowania psów (czipowania);

2) lista  zakładów leczniczych,  o  których mowa w § 1 zostanie  podana do publicznej  wiadomości  na  
stronie Urzędu Miasta Lublin; 

3) właściciel  zwierzęcia,  w  celu  wykonania  usługi  czipowania,  zgłasza  się  do  zakładu  leczniczego,  
wymienionego w pkt 2, podpisuje kartę rejestracyjną, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych dla potrzeb wynikających z Programu oraz okazuje aktualny dowód szczepienia psa 
przeciwko wściekliźnie;

4) Wydział Ochrony Środowiska dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu 
leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy.

Rozdział IV

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

§ 6

Ograniczanie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  sterylizację  i  kastrację  zwierząt  domowych,  
w szczególności psów i kotów, realizują:

1) Schronisko  -  poprzez  obligatoryjne  przeprowadzanie  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt 
przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania  
tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

Rozdział V

Opieka nad zwierzętami

§ 7

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Lublina realizują:
1) Schronisko - poprzez  odławianie  bezdomnych zwierząt domowych a w szczególności: psów,  kotów, 

domowych  zwierząt  egzotycznych  i  terrarystycznych  oraz  przyjmowanie  bezdomnych  zwierząt 
domowych dostarczanych do Schroniska. Nie przewiduje się przyjmowania bezdomnych zwierząt do 
Schroniska z terenów sąsiednich gmin;

2) Wydział Ochrony Środowiska - poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego całodobowo 
miejsce dla zwierząt gospodarskich, właściwe warunki bytowania oraz pożywienie dostosowane do  
zapotrzebowania  danego  gatunku.  Informacji  o  lokalizacji  gospodarstwa  rolnego  udzielić  może 
Wydział Ochrony Środowiska oraz Straż Miejska Miasta Lublin.

§ 8

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wydział Ochrony Środowiska poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 
zarejestrowani są w Wydziale Ochrony Środowiska, po złożeniu stosownego wniosku, dostępnego 
w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin;

b) podejmowanie  interwencji  w  sprawach  kotów  wolno  żyjących  samodzielnie  lub  przy  udziale 
organizacji pozarządowych;

2) Organizacje  pozarządowe  -  poprzez  realizację  zadań  przewidzianych  statutem oraz  podejmowanie 
interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
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§ 9

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko  -  poprzez  prowadzenie  działań  zmierzających  do  pozyskiwania  nowych  właścicieli

i  oddawania  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt  osobom  zainteresowanym  i  zdolnym  zapewnić  im 
należyte warunki  bytowania, w tym organizację dni otwartych, zajęć edukacyjnych, aktualizowanie 
strony  internetowej  zawierającej  zdjęcia  zwierząt  przeznaczonych  do  adopcji  wraz  z  ich 
charakterystyką;

2) Wydział Ochrony Środowiska - poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska;
3) Organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych.

§ 10

1.  Odławianie  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  miasta  Lublina  będzie  odbywało  się  przy  użyciu  
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania  zwierząt,  który nie  stwarza zagrożenia  dla  
życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

2.   Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Lublina realizują:
1) Schronisko - poprzez stałe odławianie bezdomnych zwierząt i przewożenie ich do Schroniska;
2) Powiatowy Lekarz  Weterynarii  w  Lublinie  -  poprzez  wskazanie  zakładu leczniczego dla  zwierząt, 

celem obserwacji zwierząt podejrzanych o chorobę zakaźną lub które pogryzły człowieka;
3) Lubelskie Centrum Małych Zwierząt przy współpracy ze Strażą Miejską Miasta Lublin w przypadku 

bezdomnych  zwierząt  gospodarskich  w  zakresie  transportu  zwierząt  wymagających  opieki  
weterynaryjnej  do  Katedry  i  Kliniki  Chirurgii  Zwierząt  Uniwersytetu  Przyrodniczego  bądź 
przetransportowanie  zwierząt  zdrowych  do  wskazanego  przez  Wydział  Ochrony  Środowiska 
gospodarstwa rolnego;

4) Organizacje  pozarządowe,  które  posiadają  przedstawicieli  przeszkolonych  w  zakresie  odławiania 
zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt  Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji 
lub  przekazywane  są  do  Schroniska,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z Dyrekcją  Schroniska  oraz
w  przypadku  zwierząt  gospodarskich  do  wskazanego  przez  Wydział  Ochrony  Środowiska 
gospodarstwa rolnego. 

§ 11

Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z  udziałem zwierząt 
realizują:

1) w przypadku zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących - Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru  
lekarza weterynarii lub Katedrę i Klinikę Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie 
udzielenia  pierwszej  pomocy poszkodowanym psom i  kotom,  a  następnie  przekazanie  zwierząt  do 
Schroniska celem kontynuowania leczenia;

2) w  przypadku  zwierząt  gospodarskich  -  Katedra  i  Klinika  Chirurgii  Zwierząt 
Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie  udzielenia  pierwszej  pomocy,  zapewnienia  odpowiedniego 
diagnozowania i leczenia.

§ 12

Usypianie ślepych miotów realizują:
1) Schronisko -  poprzez  dokonywanie  przez  lekarza  weterynarii  zabiegów usypiania  ślepych  miotów 

pochodzących od bezdomnych zwierząt;
2) Schronisko - poprzez prowadzenie ewidencji zawierającej fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów.
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Rozdział VI

Edukacja mieszkańców

§ 13

Wydział  Ochrony  Środowiska  prowadzi  we  współpracy  ze  Schroniskiem,  działania  edukacyjne  m.in.  w 
zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania  
sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział VII

Finansowanie Programu

§ 14

Środki finansowe na realizację zadań w roku 2013 wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 
miasta Lublin (dz. 900, rozdz. 90095, § 4300, 4110, 4120, 4170, 2360) według poniższego zestawienia:

a) dokarmianie bezdomnych kotów - 10 000 zł;
b) trwałe oznaczanie psów (czipowanie) - 13 000 zł;
c) transport, diagnostyka, leczenie bezdomnych psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich - 5 000 zł;
d) czasowe utrzymywanie zwierząt gospodarskich - 5 000 zł;
e) działania edukacyjno-informacyjne - 4 000 zł.

§ 15

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
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