
Załącznik do Uchwały Nr XLII/494/2014  

Rady Miasta Łuków  

z dnia 3 kwietnia 2014 r.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Łuków w 2014 roku.  

§ 1. Celem Programu jest:  

1. Zapobieganie bezdomności zwierząt.  

2. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

§ 2. 1. Realizatorami Programu są:  

1) Burmistrz poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru 

Właścicielskiego.  

2) Pensjonat dla zwierząt „CYGANOWO” ul. Mickiewicza 44, 16 – 500 Sejny na podstawie umowy  

Nr ZP.pn.272.1.10.2014 podpisanej z miastem w dniu 21 lutego 2014 r., dotyczącej przyjęcia  

do schroniska bezdomnych psów odłowionych na terenie Miasta Łuków w 2014 roku  

3) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt  

oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia 

i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia. 

2. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Burmistrz Miasta 

Łuków poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego 

współpracujący ściśle w tym zakresie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łukowie  

oraz Gabinetem Weterynaryjnym MAMUT lek. wet. Aneta Oklińska ul. Kryńskiego 7A, 21 – 

400 Łuków. 

§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odłowionych 

z terenu Miasta Łuków realizowane jest przez umieszczenie ich w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt, na podstawie umowy podpisanej przez miasto.  

2.  W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt, zwierzęta bezdomne o których mowa 

w ust. 1 do czasu przyjęcia przez schronisko lub adopcji będą tymczasowo przebywały 

w zorganizowanym przez miasto punkcie przy ul. Łąkowej w Łukowie. 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest przez:  

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,  

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

zarejestrowani są w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru 

Właścicielskiego Urzędu Miasta, oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach 

zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt,  

3) w miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,  

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

§ 5. 1. Na terenie Miasta Łuków wprowadza się interwencyjne wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt.  

2.  Wyłapywaniem 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 w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu zwierząt i ludzi.  



3.  Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami miasto podpisało umowę 

z Pensjonatem dla zwierząt „CYGANOWO” z siedzibą 16 – 500 Sejny ul. Mickiewicza 44, którego 

adres podany jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków,  

oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków.  

4.  Wyłapywanie 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 będzie zadawał im cierpienia.  

5.  Bezdomne zwierzęta będą transportowane pojazdem przystosowanym do bezpiecznego 

i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 6. 1. Miasto Łuków realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt, wykonywaną:  

1) w schronisku w przypadku przekazania zwierzęcia do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt,  

na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko,  

2) w zakładzie leczniczym:  

- Gabinet Weterynaryjny MAMUT lek. wet. Aneta Oklińska z siedzibą 21-400 Łuków,  

ul. Kryńskiego 7A, z którymi miasto posiada zawarte umowy. 

2.  Zabiegi sterylizacji i 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. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:  

1) 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. 

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów miasto realizuje poprzez zawieranie umów z zakładami 

leczniczymi dla zwierząt.  

2.  Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy  

dla zwierząt.  

3.  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 dopuszczany przez Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie).  

4.  Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich 

 przez odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

§ 9. 1. Miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich zapewnione jest w gospodarstwie Pana 

Marka Rosy, zam. 21-450 Stoczek Łukowski na podstawie umowy zawartej przez Miasto Łuków 

z właścicielem gospodarstwa.  

2.  Jednocześnie, wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Miasto Łuków podejmie 

starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 10.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, realizowany jest przez Gabinet Weterynaryjny MAMUT lek. wet. Aneta 

Oklińska z siedzibą 21-400 Łuków, ul. Kryńskiego 7A na podstawie zawartej z miastem umowy.  



§ 11. Program realizowany będzie z funduszy miasta zapisanych w budżecie na rok 

2014 w kwocie 68 000 zł. 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 2013 r. poz. 

885 ze zm.),  

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907  

ze zm.). 

 


