
UCHWAŁA NR LIX/374/2023 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 28 marca 2023 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łysomice w 2023 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11 ust. 1 i 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375) po uzyskaniu opinii o projekcie uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łysomice w 2023 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Rozdział 1 
Cele i zadania Programu 

 
§ 1. Celami Programu są: 
1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 

1997 r. o ochronie zwierząt; 
2) Określenie zasad zapobiegania bezdomności zwierząt. 
§ 2. W ramach programu realizowane będą następujące zadania: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 
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. 
 

Rozdział 2 
Wykonawca Programu 

§ 3. Program realizują: 
1) Wójt Gminy Łysomice, poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy                  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt; 
2) schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, poprzez zapewnienie opieki zwierzętom 

bezdomnym; 
3) organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt; 
4) placówki oświatowe poprzez edukację uczniów w zakresie humanitarnego traktowania 

zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności. 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 3 

Załącznik do uchwały Nr LIX/374/2023

Rady Gminy Łysomice

z dnia 28 marca 2023 r.
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Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
 

§ 4. Bezdomne zwierzęta domowe z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy 
Łysomice zostaną odłowione i przyjęte przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, 
przy ul. Przybyszewskiego 3,  zwane dalej Schroniskiem. 
 

Rozdział 4 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
 

§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w przypadku wystąpienia realizowana 
będzie poprzez: 
1) prowadzenie sterylizacji kotek; 
2) prowadzenie akcji dokarmiania kotów oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich 

przebywania; 
3) zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym. 
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane będą przy pomocy organizacji społecznych 
zajmujących się przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt. Koordynatorem nadzorującym 
właściwe wykonanie akcji będzie Gmina Łysomice. 
 

Rozdział 5 
                         Odławianie bezdomnych zwierząt 

 
§ 6. 1. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki,                       
w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenie ich właściciela lub innej osoby, pod 
którą opieką dotychczas pozostawały, w szczególności zagrażające bezpieczeństwu ludzi. 
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy 
Łysomice podlegają stałemu odławianiu. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje 
Urząd Gminy w Łysomicach.  
3. Po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności, Urząd Gminy w Łysomicach 
informuje Schronisko o konieczności odłowienia zwierzęcia. 
4. Wyłapywanie zwierząt domowych odbywa się na podstawie zgłoszenia z Urzędu Gminy w 
Łysomicach i wykonywane jest przez prowadzącego Schronisko.  
5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będą 
prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania i transportu 
zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał 
im cierpienia.  
§ 7. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację w Schronisku. 
 
 
 
 

Rozdział 6 
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               Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
 

§ 8. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane przez 
prowadzącego schronisko poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do 
adopcji oraz prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej 
Schroniska. 
2. Adopcja zwierząt ze Schroniska odbywa się zgodnie z Regulaminem adopcji zwierząt 
ustalonym przez Schronisko. 

Rozdział 7 
                               Usypianie ślepych miotów 
 

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku. 
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku 
lub w lecznicy dla zwierząt. 
3. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawię się w Schronisku w celu przekazania ich do 
utylizacji 

Rozdział 8 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 
 
§ 10. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich                           
(w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich), których 
nie może przyjąć Schronisko, zwierzęta zostaną przekazane do gospodarstwa rolnego w m. 
Lulkowo 72, 87 – 148 Łysomice.  
2. W  gospodarstwie rolnym, wskazanym w ust. 1. Przyjętym zwierzętom zapewniona zostanie 
opieka w właściwe warunki bytowania. Obsługą zajmie się właściciel gospodarstwa w ramach 
Umowy z Gminą. 
3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie natychmiastowe 
starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

Rozdział 9  
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 
§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt realizowane jest przez Lecznicę Weterynaryjną MIRAK, Mirosław Rak, ul. 
Św. Józefa 113, 87 – 100 Toruń. 
2. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt należy zgłaszać całodobowo pod numerem 
alarmowym 112 lub w Urzędzie Gminy w Łysomicach w godzinach pracy tj. w godzinach od 
7:30 do 15:15 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki oraz w godzinach od 7:30 do 16:30 we 
wtorki. 
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Rozdział 10 

Finansowanie programu 
 

§ 12. 1. Koszty realizacji zadań w niniejszym Programie ponosi Gmina. 
2. Na realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 80.500 zł, która będzie wydatkowana w 
następujący sposób: 
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych 
zwierząt, ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
przekazywanych do Schroniska oraz usypianie ślepych miotów, poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt. – 96.500 zł 
2) zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów – 3.000 zł 
3) dokarmianie wolno żyjących kotów – 200 zł 
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                   
z udziałem zwierząt : 5.500 zł 
5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich : 300 zł 
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Urząd Gminy Łysomice Numer załącznika  
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
Tel. +48 566783222 
www.lysomice.pl 

Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Uchwała  numer LIX/374/2023 “Podjęcie uchwały w sprawie 
Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Łysomice w 2023 r.  - projekt 
uchwały Nr LIX/374/2023 ” została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 28.03.2023 15:17:12 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Marcin Chojna     BRAK 
2. Denis Dembek       
3. Czesław Karasiewicz       
4. Robert Kożuchowski       
5. Artur Lubomski       
6. Paulina Opałka-Wiśniewska       
7. Krystian Polak       
8. Piotr Pyrek       
9. Roman Wojda       

10. Tomasz Sielczak       
11. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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