
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/20/2020 

RADY GMINY ŁUKTA 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łukta 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) - Rada Gminy Łukta uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Łukta w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Marta Drozdowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 maja 2020 r.

Poz. 1998



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/20/2020 

Rady Gminy Łukta 

z dnia 27 marca 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Łukta w 2020 roku. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Łukcie, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której 

Wójt wykonuje zadania; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożne, 14-300 Morąg; 

3) zwierzętach bezdomnych, zwierzętach domowych i zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć 

zwierzęta bezdomne, zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie zgodne z definicjami ustalonymi 

w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122); 

4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukta w 2020 roku. 

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Łukta 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Łukta oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania Programu to: 

1) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów; 

2) Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Łukta; 

3) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) Odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

7) Zapewnienie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 3. 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 4. 1.  Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez sterylizację i kastrację 

zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów. 

2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 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; 
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2) Gmina Łukta poprzez: 

a) wydawanie osobom fizycznym w tym opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na 

zabiegi sterylizacji i kastracji w Gabinecie Weterynaryjnym Marek Michalski, ul. Wiśniowa 4, 14-105 

Łukta, z którym gmina podpisała umowę znak GT.272.30.2019; 

b) informowanie mieszkańców gminy Łukta o 50 % dofinansowaniu kastracji i sterylizacji właścicielom 

psów i kotów, a także prowadzenie edukacji w tym zakresie; 

c) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji 

i kastracji. 

3) Gmina Łukta: 

a) zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gminy Łukta, dofinansowanie 

w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców w Gabinecie Weterynaryjnym Marek 

Michalski, ul. Wiśniowa 4, 14-105 Łukta, z którym gmina podpisała umowę znak GT.272.30.2019. 

b) zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, 

c) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota zgłasza się do zakładu 

leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w powyższym podpunkcie z wypełnionym zgłoszeniem 

pobranym z Urzędu Gminy w Łukcie, w którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, 

a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji 

Programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów i kotów przysługuje osobom fizycznym, 

d) właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie zawartej 

z zakładem leczniczym dla zwierząt; 

e) Gmina Łukta dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla 

zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej umowy, na podstawie dokumentów zawierających: 

fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wypełnione przez 

właściciela zwierzęcia. 

Rozdział 4. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Łukta realizują: 

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych; 

2) Urząd Gminy Łukta poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 

gospodarskich z terenu gminy; tj. Barbara Dzieniszewska, Kojdy 10. 

§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi zapewniają: 

1) Gmina Łukta poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 

zarejestrowani są w Urzędzie Gminy Łukta w Referacie Gospodarki Terenowej, 

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących tj.; zapewnienie opieki weterynaryjnej, 

organizowanie schronień w okresie zimowym oraz informowanie karmicieli kotów wolno żyjących 

o możliwości wsparcia w zwyczajowo przyjęty sposób w tym m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

2) organizacje pozarządowe poprzez realizacje zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi. 

§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania. Działania prowadzone przez schronisko powinny być prowadzone zarówno w Internecie jak i za 

pomocą ogłoszeń. 

2) Urząd Gminy poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej 

i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łukcie oraz powiadomienie sołtysów wsi z terenu 

gminy o możliwości adopcji zwierząt. 
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§ 8. 1.  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Łukta ma charakter doraźny. 

1) czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt podejmowane będą na zgłoszenia 

interwencyjne mieszkańców gminy lub z urzędu. Kontakt bezpośredni z Koordynatorem Programu lub 

w Urzędzie Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pokój nr 1 (Referat Gospodarki Terenowej) lub 

telefonicznie pod numerem 89 647 50 70 wew 39 w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30. 

2) wyłapywaniem objęte zostaną zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

zwierzęta trwale dotąd pozostawały. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie zlecane Gabinetowi Weterynaryjnemu Marek Michalski ul. 

Wiśniowa 4, 14 - 105 Łukta 

3. Wyłapywane z terenu gminy zwierzęta będą umieszczone w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 

w Zbożne, 14-300 Morąg. 

4. Koszty wyłapania bezdomnych zwierząt, umieszczenia ich w Schronisku, zapewnienia w razie potrzeby 

pomocy lekarsko - weterynaryjnej, utrzymania zwierzęcia w schronisku pokrywane są z budżetu Gminy Łukta. 

§ 9. 1.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług 

całodobowo - Gabinet Weterynaryjny „Marek Michalski ul. Wiśniowa, 14 - 105 Łukta, telefon kontaktowy 

Pani Katarzyna Małż - Korol – lekarz weterynarii 509 962 211. 

2. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt należy zgłosić ten fakt telefonicznie 

w godzinach pracy urzędu tj. 7 30 – 15 30 od pn. do pt. pod numerem 89 647 50 70 w.39 a poza czasem pracy 

urzędu pod nr 794 617 600. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 

21 sierpnia 1997 roku realizuje Wójt Gminy Łukta na poniższych zasadach; 

1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów 

zwierząt bezdomnych przebywających w Schronisku; 

2. Gabinet Weterynaryjny „Marek Michalski, ul. Wiśniowa 4, 14 - 105 Łukta na podstawie umowy 

o całodobowej opiece weterynaryjnej w stosunku do kotów wolno żyjących lub wyłapanych bezdomnych zwierząt. 

3. Lekarz weterynarii z którym Gmina zawrze umowę na usypianie ślepych miotów zwierząt mających właściciela. 

Rozdział 5. 

ADOPCJA ZWIERZĄT DOMOWYCH 

§ 11. Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo adoptować dowolną ilość bezdomnych zwierząt domowych 

z terenu gminy Łukta. 

Rozdział 6. 

EDUKACJA 

§ 12. 1.  Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy 

mieszkańców Gminy w zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta 

domowe, o lokalnych akcjach sterylizacji i kastracji, o możliwości uzyskiwania dofinansowania na sterylizacje 

i kastracje, o możliwości usypiania ślepych miotów wolno żyjących kotów oraz ślepych miotów zwierząt 

posiadających właściciela i o postępowaniu w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt. 

2. Do podstawowych działań, w zakresie realizacji postanowień ust. 1 wprowadza się edukację dzieci 

i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę. 

3. Jako podstawowe formy edukacji, o której mowa w ust. 1 przewiduje się: 

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt 

domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt 

przez sterylizację i kastrację; 
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2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego 

traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami; 

3) organizowanie lekcji i spotkań edukacyjnych z osobami hodującymi zwierzęta domowe; 

4) organizowanie wyjazdów do schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

5) aktywowanie wolontariatu na rzecz prowadzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi; 

6) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 

oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego 

typu organizacjach. 

Rozdział 7. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy 

na 2020 rok, według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Programu. 

§ 14. 1. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie: 

1) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) 

2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

§ 15.  Realizacja zadań objętych programem może odbywać się w oparciu o pozyskiwanie środków 

finansowych od organizacji pozarządowych na realizację zadań określonych w programie. 
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Załącznik do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Łukta w 2020 roku 

 

Zadania realizowane przez Wójta Gminy Łukta w ramach  

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

 na terenie gminy Łukta w 2020 roku, z uwzględnieniem środków finansowych 

 

Lp. Środki finansowe 

(zł) 

zadania 

1 6 000 Sterylizacja i kastracja zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie 

gminy Łukta 

2 1 000 Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim 

3 1 000 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

4 1000 Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych i posiadających właściciela 

6 15 000 Sprawowanie opieki nad zwierzętami w Schronisku 

7 1 000 Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie 

8 10 000 Odławianie zwierząt bezdomnych 

35 000  
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