
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/207/2018 

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suraż w 2018 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 30) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Suraż w 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. 

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

Województwa Podlaskiego.    

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu 

Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 1519



Załącznik do uchwały Nr XXXV/207/2018 

Rady Miejskiej w Surażu 

z dnia 26 marca 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Suraż w 2018 r. 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Surażu, jednostkę organizacyjną przy pomocy której 

Burmistrz Suraża wykonuje zadania; 

2) 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; 

3) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

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

towarzysza; 

4) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, z którym Gmina Suraż ma 

podpisaną aktualnie obowiązującą umowę; 

5) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suraż w 2018 roku. 

§ 2. Celem Programu jest: 

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy ochronie zwierząt 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku, pochodzącym z terenu Gminy Suraż; 

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

4) Działania edukacyjne wśród społeczeństwa. 

§ 3. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierząt przewiduje się realizację  następujących zadań: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

2) Odławianie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska; 

3) Zapewnienie opieki nad wolnożyjącymi kotami, w tym dokarmianie; 

4) Sterylizację albo kastracje zwierząt w schronisku; 

5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt; 

7) Usypianie ślepych miotów; 

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

9) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują: 

1) Schronisko dla zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska z którym Gmina Suraż 

ma podpisaną aktualnie umowę na odławianie, umieszczanie i zapewnienie miejsca i opieki weterynaryjnej 

bezdomnym zwierzętom w schronisku, prowadzenie ewidencji i adopcji zwierząt odłowionych z terenu 

Gminy Suraż; 
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2) Urząd Miejski w Surażu na podstawie podpisanej umowy wskazuje gospodarstwo rolne należące do osoby 

fizycznej, zapewniające miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich – ul. 11 Listopada 11,  

18 – 105 Suraż; 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. 

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

w ust. 1 powinny być umieszczone w innych schroniskach na podstawie umowy gminy z jednostkami je 

prowadzącymi. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez: 

1) Ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych) w których przebywają koty wolnożyjące; 

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

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

4) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w powyższych kwestiach; 

5) Przygotowanie i rozpropagowanie apelu do zarządców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Suraż 

o przystosowanie obiektów tak, aby wolnożyjące koty znalazły schronienie, 

6) Umożliwianie mieszkańcom gminy Suraż bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” wolnożyjących kocic; 

7) Udzielanie społecznym opiekunom kotów doraźnej pomocy w leczeniu chorych wolnożyjących kotów. 

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Gminy Suraż, w tym na stronach internetowych; 

2) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

3) Schronisko w zawartej umowie z Gminą Suraż jest zobowiązane do poszukiwania właścicieli  

dla bezdomnych zwierząt – adopcje. 

§ 7. 1. Na terenie Gminy Suraż wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 

1) Stałe na interwencje; 

2) Okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu; 

3) Wyłapywanie następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego Urzędu 

Miejskiego w Surażu, Policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

2. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suraż objęte będą zwierzęta pozostawione  

bez opieki, 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. 

3. 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. 

4. Transport zwierząt bezdomnych będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym  

do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

5. Informacje o akcji odławiania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Surażu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy 

Suraż, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Surażu oraz za pośrednictwem 

sołtysów. 

6. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Burmistrz Suraża podpisuje umowę 

z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Surażu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Surażu. 
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§ 8. W celu zmniejszenia populacji  bezdomnych zwierząt Program zakłada realizację następujących zadań: 

1. Sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą 

schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom o którym mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia 

w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji 

w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 

4. Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku  

dla bezdomnych zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt. 

5. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzącej przez schronisko  

i lekarza weterynarii. 

6. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodne i przyjazne. 

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

odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

§ 9. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt Program zakłada, zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej na podstawie umowy zakładem leczniczym dla zwierząt z Lekarzem 

Weterynarii – Kompleksowe Usługi Weterynaryjne Wojciech Pilawski z siedzibą ul. Brańska 2, 18 – 100 Łapy. 

§ 10. W przypadku zwierząt gospodarskich: 

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych gospodarskich następuje 

na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza z właścicielem gospodarstwa (osobą fizyczną). Zakres umowy 

będzie określał gotowość zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym gospodarskim lub dotyczyć 

indywidualnych przypadków przekazania zwierząt. 

2. Ponadto z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie, Urząd Miejski w Surażu podejmuje starania 

w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Suraż. 

2. Wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w niniejszym 

programie w roku 2018 wynosi 20000,00 zł: 

a) odławianie i umieszczanie zwierząt w schronisku 12000,00 zł, 

b) obsługa weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych 2000,00 zł, 

c) sterylizacja i kastracja zwierząt 2000,00 zł, 

d) inne zadania wynikające z programu 4000,00 zł. 

3. Środki finansowe wymienione w ust. 2 wydatkowane będą na podstawie zawartych umów w sposób 

celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru nakładu 

i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

4. W Zależności od potrzeb istnieje możliwość bieżącego przeznaczenia środków finansowych na realizację 

zadań należących do gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. 

§ 12. Program był konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, z organizacjami społecznymi, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz z dzierżawcami lub zarządcami obwodów 

łowieckich, działającymi na obszarze gminy. 

§ 13. Wykonawcami Programu są: 

1) Burmistrz Suraża za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Surażu; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska: 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. 

§ 14. W celu podejmowania działań edukacji wśród społeczeństwa Program zakłada: 
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1. Podejmowanie edukacji mające na cel propagowanie właściwych postaw wobec zwierząt; 

2. Zapoznanie się z przepisami ustawy o ochronie zwierząt wśród społeczeństwa poprzez ogłoszenia  

na stronie internetowej urzędu oraz rozwieszanie na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty 

w poszczególnych miejscowościach. 
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