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Załącznik nr 8 
do protokołu nr XXXVIII/2018 

z sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 27.02.2018r. 

 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2018 
RADY GMINY LICHNOWY 

z dnia 27 lutego 2018r. 
 
 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy w 2018 roku. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z póżn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r, poz. 1840 ze zmianami) Rada Gminy Lichnowy 
uchwala co następuje 

§ 1. 
 
Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Lichnowy w 2018 roku , stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy. 
 

§ 3. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy 

/-/ Zbigniew Rybicki 
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Uzasadnienie 
 

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011r. (Dz. U. z 2017 r, 
poz. 1840 ze zmianami).w art. 11 a obowiązek określenia przez radę gminy, w drodze 
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Projekt Programu przedstawiono do zaopiniowania: 
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, działającym na obszarze gminy; 
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze 

gminy. 
W związku z uzyskaniem od w/w podmiotów pozytywnych opinii o przedłożonym 

programie wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.  
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 
BEZDOMNYMI  

ORAZ  
ZAPOGIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY LICHNOWY  
NA ROK 2018 
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Wprowadzenie 
 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w Gminie Lichnowy, zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o 
ochronie zwierząt. 

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań 
realizowanych w roku 2018 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je 
jednostek. 

3. W Programie określono  zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r, poz. 1840 ze 
zmianami). 

4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt 
domowych, a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także 
zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym. 

 

Cele Programu 
 

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r, poz. 1840 ze zmianami). 

2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 
 

Zadania w ramach Programu 
 

W ramach Programu Gmina Lichnowy realizuje następujące zadania: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7)zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 
 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lichnowy miejsca w 
schronisku dla zwierząt. 

 
1. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Lichnowy, a Ogólnopolskim 

Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”, bezdomne zwierzęta z terenu 
Gminy Lichnowy będą przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w 
Tczewie. 

2. Schronisko zobowiązane jest m.in. do przyjmowania odłowionych, zagubionych, 
zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt, które w 
wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, objęcia 
bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczeń chroniących 
przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła 
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dziennego, umożliwiającymi zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp 
do wody. 

3. Realizacja powyższego zadania w 100% pokrywana jest ze środków Gminy 
Lichnowy i wynosi 2 000,00 zł brutto za przyjęcie jednego bezdomnego zwierzęcia 
do schroniska w Tczewie. 

4. Gmina Lichnowy zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania 
zadań objętych umową, o której mowa w pkt 1, ze szczególnym uwzględnieniem 
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

 
1. Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) stanowią stały element ekosystemu 

wiejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób 
zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów). Nie są to 
zwierzęta bezdomne, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani 
utrudniać im bytowania w danym miejscu. Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do 
ich schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice jest 
niehumanitarne. Wszelkie działania podjęte przez zarządców nieruchomości, jak też 
osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, powinny odbywać się z zachowaniem 
zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców, a 
jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym humanitarnie traktować zwierzęta. 

2. Koty wolno żyjące bytują w grupach liczących od kilku do kilkudziesięciu sztuk. 
Zazwyczaj zachowują dosyć duży dystans w stosunku do ludzi, w tym również do 
swoich opiekunów/karmicieli pomimo tego, że identyfikują ich pozytywnie. W 
wielu przypadkach grupy kotów wolno żyjących składają się z osobników 
spokrewnionych ze sobą, które urodziły się i wyrosły w jej obrębie. Przyłączenie się 
obcego kota do grupy jest bardzo trudne i z reguły koty obce nie są akceptowane.  

3. W środowisku gminnym koty nauczyły się wykorzystywać rozmaite źródła 
pokarmu, jednak w znacznej mierze korzystają z dokarmiania przez człowieka.  

4. Gmina Lichnowy prowadzi działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami, 
w celu ograniczenia i kontroli ich populacji. Ważnym aspektem tych działań są 
zabiegi sterylizacji i kastracji kotów, a dodatkowo ich odpchlenie, odrobaczenie i 
szczepienie, w tym przeciwko wściekliźnie, a w przypadku chorób – leczenie.   

5. Gmina Lichnowy pokrywa koszty sterylizacji i leczenia bezdomnych zwierząt, 
przebywających na terenie gminy Lichnowy. 

6. Gmina Lichnowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza 
weterynarii, z którym zwierana jest umowa na dokonywanie zabiegu sterylizacji 
bezdomnych zwierząt, oraz na opiekę lekarską dofinansowywanych. Podpisano 
umowę na świadczenie usług weterynaryjnych z Przychodnią „Zwierzyniec”, Joanna 
Thiede, ul. Michałowskiego 23C, 82-200 Malbork.  

7. Osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy 
Lichnowy w celu otrzymania skierowań na sterylizację i kastrację oraz ewentualne 
leczenie kotów wolno żyjących. O pomoc w odławianiu kotów, w celu dostarczenia 
do lecznicy weterynaryjnej, można zwrócić się bezpośrednio do organizacji pro 
zwierzęcych. 

8. Po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych, bądź trafią 
do adopcji. 

9. Realizacja powyższego zadania w 100% pokrywana jest ze środków Gminy 
Lichnowy i wynosi 130 zł brutto za sterylizację kotki oraz 90 zł brutto za 
sterylizację kota. 
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10. Istnieje również możliwość otrzymywania z Urzędu Gminy Lichnowy, w formie 
wsparcia, niewielkiej ilości karmy dla tych zwierząt.  

11. Karma jest przekazywana opiekunom wolno żyjącym kotom 2 razy do roku – w I i IV 
kwartale 2018r.  

12. Na rok 2018 przeznaczono w budżecie Gminy Lichnowy na dożywianie wolno 
żyjących kotów kwotę 1000,00 zł brutto. 

 
Odławianie bezdomnych zwierząt  

 
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały 

się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia 
właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy 
Lichnowy podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców Gminy 
o bezdomnych zwierzętach przyjmuje pracownik urzędu odpowiedzialny za 
ochronę środowiska. 

3. Pracownik urzędu po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności informuje 
Schronisko o konieczności odłowienia zwierzęcia. 

4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia 
wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o 
ochronie zwierząt. 

6. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska. 
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa 

rolnego wskazanego w rozdziale „Wykaz gospodarstw rolnych mających na celu 
zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich”. 

8. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom        i 
zabiegom: 

a) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii; 
b) pomocy lekarsko – weterynaryjnej; 
c) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę; 

9. Realizacja powyższego, w ramach umowy., pokrywana jest ze środków Gminy 
Lichnowy.  

10. Koszt odłowienia przez schronisko w Tczewie jednego bezdomnego zwierzęcia 
wynosi 200,00 zł brutto. 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku  
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza 

weterynarii. 
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

a) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na 
możliwość  zgłoszenia się właściciela lub opiekuna; 

b) Zwierzęta u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z 
uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

4. Koszty związane ze sterylizacją albo kastracją zwierząt w schronisku pokrywane są 
w 100% z budżetu Gminy Lichnowy i są zawarte w kwocie 2000 zł brutto płaconej 
od jednego bezdomnego zwierzęcia. 
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Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez 
schronisko w Tczewie, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w 
schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na 
stronie internetowej schroniska, organizację imprez promujących adopcję zwierząt 
oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami 
pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt. 

2. Zwierzęta przebywające w schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 
14-dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-
weterynaryjnych 

3. Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód 
tożsamości z adresem zameldowania, po podpisaniu umowy adopcyjnej. 

 
Usypianie ślepych miotów 

 
1.  Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku. 
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w 

schronisku. 
3. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w schronisku w celu przekazania ich do 

utylizacji. 
4. Koszty związane z usypianiem ślepych miotów w schronisku pokrywane są w 100% 

z budżetu Gminy Lichnowy i są zawarte w kwocie 2000 zł brutto płaconej od 
jednego bezdomnego zwierzęcia. 

 
 

Wykaz gospodarstw rolnych mających na celu zapewnienie miejsca dla zwierząt 
gospodarskich. 

 
W celu zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich, które w wyniku zdarzeń 
losowych utraciły właściciela, po przeprowadzeniu konsultacji Wójta Gminy Lichnowy 
z mieszkańcami gminy Lichnowy, wskazuje się następujące gospodarstwa rolne: 
1. Gospodarstwo Rolne WENEDA – Boręty Pierwsze 
 
 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt. 
 

1. Gmina Lichnowy zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez zlecenie lekarzowi weterynarii – 
Jerzemu Krynickiemu, ul. Westerplatte 35, 82-230 Nowy Staw opatrzenia zwierzęcia 
zaraz po otrzymaniu informacji o zdarzeniu.  

2. Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych także 
z udziałem zwierząt posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a 
zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. 

3. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi jest zobowiązany do zwrócenia 
kosztów jego leczenia. 


