
UCHWAŁA NR VII/47/15
RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 , poz. 1072) 
i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j.: Dz. U. 2014 r. poz. 
1794), Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk na 2015 rok w brzmieniu określonym 
w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk.
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Załącznik do Uchwały Nr VII/47/15
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Lutomiersk na 2015 rok

Rozdział 1.
Cele programu i działania

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk na 2015 rok, zwany dalej Programem, ma 
zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno 
żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

2. Celami Programu są:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Lutomiersk;

2) zapobieganie bezdomności zwierząt;

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

§ 2. Aby osiągnąć cel Programu, będą podejmowane następujące działania:

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Lutomiersk miejsca w schronisku 
dla zwierząt;

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 
w szczególności bezdomnych psów i kotów;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

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

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt;

9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lutomiersk 
w schronisku dla zwierząt, w szczególności bezdomnych psów i kotów.

Rozdział 2.
Wykonawcy programu

§ 3. 1. Wykonawcami Programu są:

1) Gmina Lutomiersk;

2) Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 
Łódź - Schronisko Wojtyszki 18 na podstawie umowy podpisywanej z gminą Lutomiersk;

3) Gabinet Weterynaryjny w Lutomiersku, ul. Kilińskiego 57, 95-083 Lutomiersk na 
podstawie umowy podpisywanej z gminą Lutomiersk;

4) organizacje społeczne, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności 
zwierząt we współpracy z organami Gminy Lutomiersk;
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5) Inne jednostki zajmujące się statutowo bezdomnością zwierząt w drodze współdziałania 
w formach przyjętych przez prawo.

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni wyznaczony 
pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Ziemią Urzędu Gminy Lutomiersk. Wyznaczony 
pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Ziemią współpracuje w tym zakresie 
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pabianicach i samorządem lekarsko - 
weterynaryjnym.

Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku

§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Lutomiersk 
miejsca w schronisku dla zwierząt, gmina realizuje poprzez umieszczanie bezdomnych 
zwierząt domowych w schronisku wymienionym w § 3 ust. 1 pkt. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach i sytuacjach losowych istnieje możliwość wskazania 
innego schroniska dla zwierząt, innej jednostki zajmującej się statutowo bezdomnością 
zwierząt w drodze współdziałania w formach przyjętych przez prawo.

3. Schronisko dla zwierząt wymienione § 3 ust. 1 pkt. 2, jednostki określone w § 
3 ust. 1 pkt. 5 zapewniają:

1) właściwe pomieszczenia dla zwierząt, które tam będą przebywać i właściwe warunki ich 
bytowania;

2) karmę i wodę zwierzętom według obowiązujących norm;

3) niezbędną opiekę weterynaryjną w zakresie profilaktyki oraz obowiązkowych szczepień;

4) wykonywanie sterylizacji, kastracji oraz usypianie ślepych miotów zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) utrzymanie zwierząt do czasu ich adopcji, przekazania, śmierci lub uśpienia 
w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 4.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie

§ 5. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi będzie realizowana poprzez:

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno 
żyjące oraz ich liczby;

2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących w miejscu ich przebywania;

3) podejmowanie w uzasadnionych przypadkach interwencji w sprawie kotów wolno 
żyjących przez wyznaczonego pracownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Ziemią 
Urzędu Gminy Lutomiersk.

2. Zadania wymienione § 5 ust. 1 w pkt. 1 i 2 mogą zostać powierzone jednostkom 
pomocniczym gminy (sołectwom) lub społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 
żyjących, którzy zgłoszą się do Urzędu Gminy Lutomiersk - Referatu Rolnictwa i Gospodarki 
Ziemią, wyrażą pisemną zgodę na dokarmianie i sprawowanie opieki nad kotami wolno 
żyjącymi.

Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 6. 1. Na terenie gminy Lutomiersk wprowadzone będzie wyłapywanie (odławianie) 
bezdomnych zwierząt:
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1) na interwencje w uzasadnionych przypadkach;

2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu;

2. Wyłapywaniem (odławianiem) 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, a w szczególności chore lub zagrażające 
życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

§ 7. 1. Gmina, przed planowanym terminem rozpoczęcia okresowej akcji wyłapywania 
(odławiania) zwierząt bezdomnych, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej 
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminy, tablicach 
informacyjnych o:

1) terminie wyłapywania (odławiania);

2) terytorium zasięgu akcji;

3) podmiocie wykonującym odławianie;

4) adresie schroniska lub gospodarstwa rolnego, w którym umieszczone będą wyłapane 
(odłowione) zwierzęta.

2. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu 
urządzeń i środków nie powodujących zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też 
nie zadających im cierpienia.

3. Osobą uprawnioną do wezwania podmiotu wyłapującego (odławiającego) zwierzęta 
jest: Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

4. Wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, Schronisko dla zwierząt wymienione § 
3 ust. 1 pkt. 2 z którym gmina Lutomiersk podpisuje umowę.

5. Wyłapane zwierzęta bezdomne trafiają do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

6. Wyłapane (odłowione) zwierzęta bezdomne mogą być przewożone do miejsca 
czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt zaakceptowanego przez właściwego 
miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii lub jednostek Rehabilitacyjno – Adopcyjnych, 
Gabinetów Weterynaryjnych celem przejścia okresu kwarantanny oraz ewentualnego 
leczenia, a następnie trafiają do schroniska wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 2.

7. Wyłapane (odłowione) zwierzęta bezdomne, które trafiają do schroniska dla zwierząt 
przeznaczane są do adopcji.

Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,

w szczególności bezdomnych psów i kotów
§ 8. 1. Wyłapane (odłowione) bezdomne zwierzęta w szczególności bezdomne psy i koty, 

będą poddawane obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji w schronisku dla zwierząt 
wymienionym w § 3 ust. 1 pkt. 2, jednostkach określonych § 3 ust. 1 pkt. 5

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza 
weterynarii w odpowiednich warunkach;

3. Sterylizacji albo kastracji można dokonać po upływie 15 dni po wyłapaniu (odłowieniu) 
zwierzęcia, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna wyłapanego 
(odłowionego) zwierzęcia.

Id: 3313C317-796A-417E-9B5E-138F2824F798. Podpisany Strona 3



Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 9. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty 
na terenie Gminy Lutomiersk, w tym na stronach internetowych Gminy Lutomiersk 
i schroniska dla zwierząt wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 2, innej jednostki określonej § 
3 ust. 1 pkt. 5

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 
dla zwierząt.

2. Gmina będzie mogła przekazywać bezdomne zwierzęta zainteresowanym osobom, 
które wyrażą zgodę na adopcję i które nie były karane za naruszenia przepisów ustawy 
o ochronie zwierząt .

3. Adopcji dokonuje się w formie protokołu przekazania.

4. Koszty utrzymania i odpowiedzialność za bezdomne zwierzę ponosi osoba, która bierze 
zwierzę do adopcji.

Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów

§ 10. 1. W celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt dopuszcza się usypianie ślepych 
miotów, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Usypianie ślepych miotów będzie realizował wyłącznie lekarz weterynarii w schronisku 
dla zwierząt wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 2, Lecznicy lub Gabinecie Weterynaryjnym dla 
zwierząt, Klinice Weterynaryjnej,  innej jednostce określonej w § 3 ust. 1 pkt. 5

Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich
§ 11. 1. W celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim, wskazuje się 

gospodarstwo rolne położone w miejscowości Orzechów pod numerem porządkowym 36.

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania 
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 12. W uzasadnionych przypadkach i sytuacjach losowych istnieje możliwość wskazania 
dodatkowego lub innego gospodarstwa rolnego.

Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt
§ 13. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii lub Gabinet Weterynaryjny 
wymieniony w § 3 ust. 1 pkt. 3 na podstawie umowy podpisanej z Gminą.

2. W sytuacjach wyjątkowych pomocy zwierzętom może udzielić:

1) inny lekarz weterynarii wezwany na miejsce zdarzenia przez upoważnionego pracownika 
Referatu Rolnictwa i Gospodarki Ziemią Urzędu Gminy Lutomiersk;

2) schronisko dla zwierząt do którego trafiają zwierzęta z terenu Gminy Lutomiersk, poprzez 
zapewnienie pomocy i opieki lekarza weterynarii zwierzętom, które uległy potrąceniu lub 
innemu zdarzeniu drogowemu;

3) najbliższe Kliniki Weterynaryjne, które czynne są całą dobę;
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4) inne jednostki określone § 3 ust. 1 pkt. 5
Rozdział 11.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt bezdomnych
§ 14. 1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt bezdomnych, w szczególności 

bezdomnych psów i kotów, realizuje schronisko dla zwierząt na postawie stosownych 
zapisów zawartych w umowie podpisanej z gminą Lutomiersk wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 
2, inna jednostka określona w § 3 ust. 1 pkt. 5. Schronisko dla zwierząt wprowadza dane 
o zaczipowanych zwierzętach do swojej bazy danych. Schronisko również, każdemu 
zaczipowanemu zwierzęciu bezdomnemu wykonuje indywidualnie zdjęcie (fotografię). 
Dokumentacja zdjęciowa i informacje o nadanych identyfikatorach bezdomnym zwierzętom 
przekazywane są do Urzędu Gminy Lutomiersk systematycznie.

2. Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt zobowiązuje się do oznakowania 
zwierzęcia z chwilą umieszczenia go w Schronisku z odpowiednią adnotacją wykonania tej 
czynności. Nadzór nad realizacją w/w czynności pełni kierownik Referatu Rolnictwa 
i Gospodarki Ziemią Urzędu Gminy Lutomiersk.

Rozdział 12.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób

ich wydatkowania
§ 15. Środki finansowe na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015 w wysokości 64.000 zł (słownie: 
sześćdziesiąt cztery tysiące zł) zabezpieczone są w budżecie Gminy Lutomiersk.

§ 16. 1. Realizacja programu następowała będzie w oparciu o:

1) umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt;

2) umowę bądź porozumienie z inną jednostką zajmującej się statutowo bezdomnością 
zwierząt w drodze współdziałania w formach przyjętych przez prawo

3) umowę z lekarzem weterynarii lub Lecznicą Weterynaryjną na zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

4) Kliniki Weterynaryjne, które w sytuacjach wyjątkowych mogą wykonywać niektóre 
zadania określone w Programie;

5) zakupy karmy dla kotów wolno żyjących;

6) zwrot kosztów utrzymania zwierząt gospodarskich wyznaczonemu gospodarstwu 
rolnemu, które sprawowało będzie nad nimi opiekę;

7) współprace z innymi lekarzami weterynarii w sytuacjach wyjątkowych.

2. Przewiduje się bezpośrednie finansowanie z budżetu gminy, zadań określonych w § 
16 ust.1.
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