
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/134/2017 

RADY GMINY AUGUSTÓW 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Augustów w 2017 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, 1948) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605, 

1948 i poz. 2102) po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 7 ustawy, w szczególności 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie, dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, 

działających na obszarze gminy, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, działającym na obszarze gminy Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Augustów w 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/81/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Augustów w 2016 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Zdzisław Chmielewski 
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/134/2017 

Rady Gminy Augustów 

z dnia 30 marca 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Augustów w 2017 roku 

I. Cel i zadania Programu 

Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Augustów w 2017 r. zwanym dalej ,,Programem” jest zapewnienie opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 

856 z późn. zm.) oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów. 

Zadania Programu: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) Odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) Sterylizacja albo kastracja zwierząt; 

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) Usypianie ślepych miotów w schronisku świadczącym usługę dla gminy Augustów; 

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

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

9) Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Augustów przy pomocy Urzędu Gminy Augustów; 

2) ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9A, gm. Augustów; 

3) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Pomichter, Białobrzegi 72C, 

16-300 Augustów; 

4) Podmioty, z którymi Gmina zawrze umowy lub porozumienia w celu realizacji zadań określonych  

w Programie. 

II. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca wschronisku dla zwierząt.  

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest poprzez umieszczenie 

bezdomnych zwierząt domowych w schronisku w celu zapewnienia im bezterminowej opieki na 

podstawie umowy zawartej z Panią Martą Chmielewską prowadzącą działalność pod nazwą 

,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A,  

16-300 Augustów. 

III. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych  

w pkt. IV niniejszego programu. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 

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

2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnianie im wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

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

4) realizacja opieki nad kotami wolno żyjącymi odbywa się w uzgodnieniu z Urzędem Gminy przy pomocy: 
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- jednostek pomocniczych gminy – sołtysów sołectwa, na terenie którego wystąpił problem kotów 

wolno żyjących, 

- młodzieży szkolnej, 

- Schroniska dla bezdomnych zwierząt: ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta 

Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów. 

W przypadku wystąpienia wolno żyjących kotów, gmina podejmie opiekę nad tymi zwierzętami 

realizując w\w zadania. 

IV. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

1) Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Augustów objęte będą zwierzęta pozostawione bez 

opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką dotychczas pozostawały w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa; 

2) Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenie gminy Augustów, co do których istnieje 

przypuszczenie, że są bezdomne przyjmuje Urząd Gminy Augustów, który podejmuje działania 

zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt; 

3) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na wezwanie telefoniczne lub pisemne w przypadku 

zaistnienia takiej potrzeby; 

4) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Augustów prowadzone jest przez ,,SONIECZKOWO” 

Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów; 

5) Odławianie 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; 

6) Transport zwierząt bezdomnych będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 

i humanitarnego przewozu zwierząt. 

V. Sterylizacja albo kastracja zwierząt: 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez zabiegi kastracji i sterylizacji realizowane 

będzie przez: 

1) ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A,  

16-300 Augustów poprzez przeprowadzenie zabiegów kastracji albo sterylizacji zwierząt w schronisku 

jeżeli zabieg nie będzie zagrażał zdrowiu lub życiu zwierzęcia. 

2) Zapewnienie przez Gminę właścicielom psów dofinansowania do kosztów sterylizacji kastracji. 

VI. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

1) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez ,,SONIECZKOWO” 

Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, gm. Augustów  

m. in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej schroniska o zwierzętach przeznaczonych 

do adopcji; 

2) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Augustów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędy Gminy. 

VII. Usypianie ślepych miotów realizuje: 

Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla 

Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów, które jest pod stałą opieką 

weterynaryjną. Usypiane ślepych miotów może być dokonywane tylko przez lekarza weterynarii. 

VIII. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Tymczasową opiekę nad zwierzętami odebranymi właścicielowi w wyniku nie przestrzegania ustawy  

o ochronie zwierząt, a także takimi, które utraciły właściciela zapewnia się w gospodarstwie położonym 

we wsi Żarnowo Drugie 48. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1467



IX. Opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

na terenie gminy Augustów realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Gabinet 

Weterynaryjny lek. wet. Jan Pomichter, Białobrzegi 72C, 16-300 Augustów. 

Lekarz weterynarii zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia z Urzędu Gminy 

Augustów, Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Weterynaryjnej lub Zarządcy Drogi udać się na miejsce 

przebywania zwierzęcia i udzielić mu pomocy bądź w razie potrzeby zabrać do lecznicy i otoczyć  

go opieką weterynaryjną. 

X. Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami 

Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami 

działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie ciążą na 

właścicielach zwierząt domowych, promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku 

do zwierząt między innymi poprzez zajęcia edukacyjne, ulotki, plakaty, konkursy. 

XI. Finansowanie Programu 

1) Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Augustów; 

2) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Augustów na rok 2017 w kwocie 78 600,00 zł i wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

3) Wspomniane wyżej środki wydatkowane będą na zadania określone w niniejszym Programie zgodnie  

z cenami usług określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami; 

4) Zadania realizowane przez podmioty w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Augustów w 2017 r. z uwzględnieniem środków 

finansowych: 

Lp. Podmiot Środki 

finansowe 

Zadania 

1 ,,SONIECZKOWO” Schronisko  

i Fryzjer dla Zwierząt Marta 

Chmielewska 

69 600 Odławianie bezdomnych zwierząt, transport do 

schroniska, utrzymywanie tych zwierząt w schronisku 

wraz z opieką weterynaryjną, usypianie ślepych 

miotów, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt oraz przeprowadzanie zabiegów kastracji 

albo sterylizacji zwierząt w schronisku.  
2 Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowe Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Jan Pomichter 

2 000 Udzielanie w nagłych przypadkach pomocy 

weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom oraz 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

bezdomnych.   
3 Gospodarstwo rolne, o którym mowa 

w punkcie VIII,  
Wójt Gminy Augustów 

2 000 Utrzymanie zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym, opieka nad wolno żyjącymi 

kotami, w tym ich dokarmianie  
4 Organizacje pozarządowe i inne 

instytucje prowadzące działania 

edukacyjne 

2 000 Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad 

zwierzętami 

5 Podmiot świadczący usługi 

weterynaryjne. 
3 000 Dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji 

 RAZEM 78 600  
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Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XVIII/134/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 30 marca 2017 r. 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856  

z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy coroczne opracowanie i realizacja gminnego programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu na podst. art. 11a 

ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) 

przygotowuje Wójt Gminy. 

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, projekt programu podlega 

zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie, organizacje społeczne, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawców lub 

zarządców obwodów łowieckich działającym na obszarze gminy. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie, Augustowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami 

,,Kudłacz” oraz Koło Łowieckie ,,Leśnik”, Koło Łowieckie ,,Kania” i Nadleśnictwo Szczebra na podstawie 

art. 11a, ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 

wydały pisemne opinie o projekcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2017 r. 

Koło Łowieckie Koło Łowieckie ,,Serwy” oraz Koło Łowieckie ,,Batalion”, do których również 

zwrócono się o zaopiniowanie projektu w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu nie 

przekazały opinii o projekcie, co uznaje się za akceptację przesłanego programu. 

Łączne środki finansowe budżetu gminy na realizację Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Augustów w 2017 r. przeznacza się w wysokości 

78 600,00 zł. 

W roku 2015 środki, jakie były zaplanowane na zadania objęte programem opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wynosiły 62828 zł, a w roku 2016 – 66088 zł. Środki 

te były głównie (tj. w kwocie 57588 zł) przeznaczone na odłów i utrzymywanie bezpańskich zwierząt  

w schronisku. Zgodnie z informacja otrzymaną ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt 

,,SONIECZKOWO”, z którym Gmina Augustów miała podpisaną umowę na świadczenie w/w usług,  

w roku 2015 odłowiono 113 bezpańskich psów, a w roku 2016 odłowiono 74 bezpańskie psy. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 
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