
UCHWAŁA NR XXII/185/2020
RADY MIASTA ŁUKÓW

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Łuków w 2020 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 
poz.122 z pózn. zm.)  Rada Miasta Łuków uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Łuków w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Okliński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Poz. 2503



Załącznik do uchwały Nr XXII/185/2020

Rady Miasta Łuków

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Łuków w 2020 roku, zwany dalej „Programem".

Rozdział 1. Cele Programu 

§ 1. Celem Programu jest:

1) Zapobieganie bezdomności zwierząt.

2) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

3) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział  2. Program realizuje

§ 2. Program realizowany jest przez:

Burmistrz Miasta Łuków poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który 
współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łukowie; Gabinet Weterynaryjny „Vital Wet” lek. 
wet. Damian Wojtal, ul. Mieszka I 49, 21-400 Łuków; Schroniskio dla zwierząt „Happy Dog” Marian 
Drewnik, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew i Gospodarstwo rolne Pana Ryszarda Buczka, Role 102, 21-400 
Łuków oraz organizacje  społeczne, stowarzyszenia, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt.

Rozdzial  3. Postępowanie z bezdomnymi zwierzętami.

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Miasto Łuków realizuje poprzez odłowienie oraz 
umieszczenie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt, na podstawie zawartej przez Miasto Łuków umowy 
ze schroniskiem.

Rozdział 4. Ochrona wolnożyjących kotów.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest przez:

1) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące.

2) Zakup i dokarmianie wolno żyjących kotów poprzez wydawanie karmy opiekunom społecznym, 
zarejestrowanym w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Łuków.

3) Sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów oraz wydawanie skierowań na ich leczenie, w ramach 
zawartej umowy z gabinetem weterynaryjnym.

4) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w tym zakresie.

Rozdział  5. 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt.

1. Na terenie Miasta Łuków wprowadza się interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt.

2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie ma 
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, 
w szczególności chore lub zagrażające życiu,zdrowiu

i  bezpieczeństwu ludzi.

3. Za odławianie, transport i zapewnienie dalszej opieki bezdomnym zwierzętom, odpowiada Schronisko 
dla zwierząt „Happy Dog” Marian Drewnik, Nowa Krępa 28,

08-460 Sobolew, z którym Miasto Łuków podpisało stosowną umowę.
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4. Odławianie 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 zadaje im cierpienia.

5. Bezdomne zwierzęta będą transportowane pojazdem przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego 
przewozu zwierząt.

Rozdział  6. Sterylizacje i kastracje.

§ 6. 1.  Miasto Łuków realizuje sterylizację lub kastrację zwierząt, w celu ograniczenia   występowania 
bezdomności zwierząt, wykonywaną:

1) obligatoryjnie w schronisku, w przypadku przekazania zwierzęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
na zasadach ustawowych;

2) w gabinecie weterynaryjnym „Vital Wet” lek. wet. Damian Wojtal, ul. Mieszka I 49, 21-400 Łuków, 
z którym Miasto Łuków posiada zawartą umowę.

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od odłowienia z uwagi na 
możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna jak również zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania 
do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Rozdział  7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1) Umieszczanie informowanie o możliwości adopcji zwierząt w miejscowej prasie, telewizji lokalnej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków.

2) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli.

Rozdział  8. Usypianie ślepych miotów.

§ 8. 1.  Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 
zwierząt lub w gabinecie weterynaryjnym, z którym Miasto Łuków zawarło umowę.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy 
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza 
weterynarii w sposób humanitarny, dopuszczony prawem w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający 
podany dożylnie).

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie do tego przeznaczone służby.

Rozdział  9. Wskazanie gospodarstwa rolnegow celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich.

§ 9. 1.  Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich zapewnione jest w gospodarstwie rolnym 
zlokalizowanym w miejscowości Role 102, 21-400 Łuków, na podstawie umowy zawartej przez Miasto Łuków 
z właścicielem gospodarstwa.

2. Rozliczenie za opiekę nad zwierzęciem następuje na podstawie umowy.

3. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Miasto Łuków podejmie starania 
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

Rozdział  10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny „Vital Wet” lek. wet. Damian Wojtal, ul. Mieszka I 49, 
21-400 Łuków na podstawie zawartej z Miastem Łuków umowy.

Rozdział  11. Finansowanie Programu oraz sposób wydatkowania środków

§ 11. Finansowanie
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1. Na sfinansowanie zadań określonych w Programie na 2020 rok Miasto Łuków zabezpieczyło kwotę 
w wysokości 116 500,00zł.

2. Środki te wydatkowane będą w szczególności na realizację Programu przez schronisko oraz opiekę 
weterynaryjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843).
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