UCHWAŁA Nr XLVIII/253/2010
Rady Gminy Łukta
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt
domowych na terenie Gminy Łukta.
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625; Nr 92, poz. 880; Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33,
poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 669, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 i Dz. U. z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806
i Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203 i Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675).- Rada Gminy Łukta
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie
Gminy Łukta, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Załącznik do Uchwały
Nr XLVIII/253/2010
Rady Gminy Łukta z dnia
12 października 2010 r.
"GMINNY PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH
NA TERENIE GMINY ŁUKTA"
"Preambuła"
Rada Gminy Łukta:
- zwaŜywszy, Ŝe człowiek winien jest zwierzętom jako istotom zdolnym do odczuwania
cierpienia poszanowanie ich praw, opiekę i ochronę,
- zwaŜywszy, Ŝe zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom naleŜy do zadań własnych
gminy,
- zwaŜywszy, Ŝe problem bezdomności zwierząt domowych jest problemem narastającym,
- przekonana, Ŝe działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy naleŜy wesprzeć
współpracą z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych oraz inspekcją weterynaryjną
i samorządem lekarsko- weterynaryjnym,
uchwala niniejszym "Gminny program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na
terenie Gminy Łukta" zwany dalej programem jako wyraz polityki Gminy Łukta, zwanej dalej
Gminą wobec problemu bezdomności zwierząt domowych.
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych w tym
w szczególności do zwierząt domowych przebywających w granicach administracyjnych Gminy.
§ 2. Celem niniejszego programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt domowych;
2) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt
domowych;
3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych;
4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) popularyzacja form utrzymania i hodowli zwierząt domowych;
6) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
§ 3. 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) Gminie - naleŜy przez to rozumieć gminę Łukta;
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2) Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Łukta;
3) Ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);
2. W niniejszym programie mają zastosowanie terminy określone w art. 4 ustawy.
Rozdział II
Edukacja.
§ 4. 1. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu
wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie obowiązków jakie ciąŜą na osobach utrzymujących lub
hodujących zwierzęta domowe.
2. Do podstawowych działań, w zakresie realizacji postanowień ust. 1 wprowadza się
edukację dzieci i młodzieŜy uczęszczającej do placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę.
2. Jako podstawowe formy edukacji, o której mowa w ust. 1 przewiduje się:
1) zachęcenie 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 ograniczania liczby zwierząt przez sterylizację i kastrację;
2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieŜy w 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 aktywizacji mieszkańców
Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach.
Rozdział III
Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych.
§ 5. 1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom zwierząt domowych w wysokości
80% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców.
2. Określa się następujące zasady dofinansowanie zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) Wójt w drodze konkursu wyłania lekarza weterynarii, z którym zawierana jest umowa na
dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji dofinansowywanych z budŜetu Gminy;
2) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierze zgłasza się do lekarza weterynarii,
z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu;
Str. 3

3) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 20% kosztów zabiegu;
4) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci pozostałe 80% kosztu zabiegu
bezpośrednio lekarzowi weterynarii;
5) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom zwierząt
domowych, którzy są mieszkańcami Gminy oraz, w przypadku zwierząt domowych.
§ 6. 1. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt domowych odpowiadają ich
dotychczasowi właściciele.
2. Gmina moŜe wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt domowych poprzez
prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym zwierzęciem
domowymi.
§ 7. 1. W celu rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy,
przewiduje się prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad
bezdomnymi zwierzętami.
2. Jako podstawowe formy współpracy, o której mowa w ust. 1 zakłada się:
1) prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do zapewnienia właścicieli bezdomnym
zwierzętom domowym;
2) wymianę informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt w celu
dochodzenia od ich właścicieli naleŜytej opieki nad posiadanymi zwierzętami.
§ 8. 1. Bezdomność zwierząt domowych jest likwidowana równieŜ poprzez wyłapywanie
zwierząt bezdomnych, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma moŜliwość
ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.
2. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt domowych oraz
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami określi odrębna uchwała Rady.
Rozdział IV
Adopcja zwierząt domowych.
§ 9. 1. KaŜda osoba fizyczna i prawna ma prawo adoptować ze schroniska i przytuliska
dowolną ilość zwierząt domowych.
2. W przypadku adopcji psa ze schroniska lub przytuliska nowy właściciel otrzyma
jednorazową rekompensatę części kosztów utrzymania w wysokości 200 zł.
3. Rekompensata o której mowa w ust. 2 dotyczy tylko zwierząt domowych złapanych
na terenie Gminy i będzie wypłacana przez schronisko lub bezpośrednio przez Gminę Łukta
w momencie dokonania adopcji i podpisania stosownej umowy.
4. Wprowadza się ograniczenie wysokości rekompensaty do kwoty 600 zł na jedną rodzinę,
gospodarstwo domowe.
5. Ograniczenie o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy adopcji zwierząt domowych przez
Towarzystwa i Fundacje które w statucie mają zapisaną działalność w zakresie opieki nad
zwierzętami.
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