
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/165/2018 

RADY GMINY SEJNY 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Sejny w 2018 roku 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) 

Rada Gminy Sejny uchwala, co następuje: 

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

w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Barbara Karłowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 marca 2018 r.

Poz. 1067



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/165/2018 

Rady Gminy Sejny 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Sejny w 2018 roku 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1840) przebywających na terenie Gminy 

Sejny. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sejny, 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie  zwierząt (Dz. U. z 2017 

roku, poz. 1840), 

3) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 

4) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza, 

5) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nie udomowione żyjące na wolności w warunkach 

niezależnych od człowieka, 

6) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sejny w 2018 roku. 

Rozdział 2 

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im  miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter interwencyjny 

w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt w stosunku, do 

których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas 

pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

§ 4. 1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez schronisko Pensjonat dla zwierząt „Cyganowo”,  

ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny,  

2. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku Pensjonat dla 

zwierząt „Cyganowo”, Mickiewicza 44, 16-500 Sejny, na podstawie umowy zawartej z Gminą w sprawie 

zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych. 

§ 5. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w gospodarstwie rolnym  

określonym  zgodnie w § 10 niniejszego Programu. 

Rozdział 3 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 6. 1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych 

w Rozdziale 2 niniejszego Programu. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez: 

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

2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewniania im wody pitnej w miejscach ich przebywania, 
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3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy, 

4) realizacja opieki nad kotami wolno żyjącymi odbywa się przy pomocy jednostek pomocniczych gminy – 

sołtysów sołectwa, na terenie którego wystąpił problem kotów wolno żyjących lub młodzieży szkolnej 

w uzgodnieniu z Urzędem Gminy. 

3. Na terenie Gminy Sejny problem kotów wolno żyjących nie występuje. W przypadku wystąpienia, gmina 

podejmie opiekę nad tymi kotami realizując § 6 ust. 2. 

Rozdział 4 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 7. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych w schronisku. 

Rozdział 5 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 8. 1. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy tj. stworzenie 

elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących 

odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, 

2) prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi 

zwierzętami, 

3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska, 

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli, 

2. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym do zapewnienia im opieki 

i należytych warunków bytowania. 

Rozdział 6 

Usypianie ślepych miotów 

§ 9. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych.  

2. Usypianie ślepych miotów może być wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku. 

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

uprawniony podmiot i dostarczone do zakładu utylizacji. 

4. O fakcie uśpienia ślepych miotów schronisko powiadamia Gminę. 

Rozdział 7 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 10. 1. Zwierzęta gospodarskie wymagające opieki będą przekazywane do gospodarstwa rolnego 

położonego w miejscowości Hołny Wolmera 7.  

2. Gospodarstwo o którym mowa w ust. 1 zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim. 

Rozdział 8 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, Gmina realizuje poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii Grzegorzem Wojdackim  

(tel. 502 536 212).  

Rozdział 9 

Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami 

§ 12. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, 

działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 
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Rozdział 10 

Finansowanie Programu 

§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy w wysokości 50 000,00 zł. 

2. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych na realizację następujących zadań: 

1) odławiania bezdomnych zwierząt, umieszczania i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt, 

obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schroniskach, usypianie ślepych miotów 

2) zakupu karmy dla kotów wolno żyjących, 

3) w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych na określony czas we 

wskazanym gospodarstwie rolnym, 

4) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

według przedstawionych faktur. 
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Uzasadnienie 

Podstawą prawną podjęcia uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w roku 2018” zwanego dalej Programem jest 

art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno 

żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Stosownie do art. 11a ww. ustawy rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, 

określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom całodobowej opieki i należytych warunków; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) w razie potrzeby, zapewnienia miejsca i wyżywienia dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 

rolnym, z którym zostanie zawarta umowa; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

W związku z tym, że upływa okres  obowiązywania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2018 roku, wystąpiła konieczność 

opracowania programu na kolejny rok. 
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