
  

UCHWAŁA NR V/43/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Suchowola w 2019 r." 

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

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce, organizacjami 

społecznymi oraz kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Suchowola w 2019 r.", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Suchowola. 

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Ryszard Kotuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 kwietnia 2019 r.

Poz. 1849



Załącznik do uchwały Nr V/43/2019 

Rady Miejskiej w Suchowoli 

z dnia 21 marca 2019 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SUCHOWOLA W 2019 ROKU 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma 

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

żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gminy Suchowola. 

§ 2. Działania związane z realizacją Programu prowadzi Urząd Miejski w Suchowoli przy pomocy: 

1) podmiotu prowadzącego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała Piska, 

2) Policji w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

3) osób prawnych i fizycznych działających na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, 

4) Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Przychodni Weterynaryjnej działającej w Suchowoli 

ul. 3 Maja 31, 16-150 Suchowola. 

§ 3. 1. Cel i zadanie Programu: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 

4) promowanie prawidłowych postaw człowieka w stosunku do zwierząt. 

2. Zadania priorytetowe Programu: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt, 

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez podmiot świadczący usługę w zakresie 

odławiania i dalszej opieki nad zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy, 

6) usypianie ślepych miotów w schronisku świadczącym usługę dla Gminy, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zagubionych, porzuconych zwierząt 

gospodarskich, 

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

9) edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli 

zwierząt domowych, 

10) Gmina dofinansuje 50% ceny zabiegu sterylizacji samic i kastracji samców psów i kotów do wysokości 

środków zabezpieczonych u budżecie Gminy na to zadanie. 

§ 4. Schronisko w miejscowości Radysy 13, 12-230 Biała Piska, przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym 

zwierzętom domowym z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami gminy. 

§ 5. 1. Zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym, w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty, 

2) zakupienie karmy i przekazanie jej społecznym opiekunom mieszkającym w miejscu bytowania kotów 

wolno żyjących, celem ich dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania, 
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3) zapewnienie w miarę możliwości miejsc schronienia bezdomnym kotom, w szczególności na okres zimy 

w tym poprzez skierowanie w tej sprawie apelu do mieszkańców. 

2. Zapewnienie opieki bezdomnym kotom w szczególności zwierzętom chorym oraz udzielenie pomocy 

wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś leczenie i sterylizacja prowadzone będą przez 

Przychodnię Weterynaryjną mieszczącą się w Suchowoli, 3 Maja 31, 16-150 Suchowola 

3. Po zakończeniu leczenia, przeprowadzeniu sterylizacji wolno żyjące koty będą umieszczane 

w miejscu, z którego zostały odłowione. 

§ 6. 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 to dotąd pozostawało. 

2. W przypadku ustalenia w terminie późniejszym właściciela odłowionego zwierzęcia właściciel zostanie 

obciążony kosztami odłowienia, transportu do schroniska oraz utrzymania i ewentualnego leczenia. Bezdomne 

zwierzęta przebywające na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy podlegają stałemu 

odławianiu. 

3. Zgłoszenia od mieszkańców Gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje pracownik Urzędu Miejskiego 

w Suchowoli. 

4. Pracownik Urzędu po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności podejmuje procedurę związaną 

z przeprowadzeniem odłowu. 

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

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego 

w Regulaminie. 

7. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w schronisku następującym czynnościom i zabiegom: 

1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii, 

2) pomocy lekarsko - weterynaryjnej, 

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę, 

4) po opuszczeniu kwarantanny: oznakowaniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

i niezbędnym szczepieniom profilaktycznym, 

5) odławiane zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, po okresie 

2 tygodni obserwacji, mogą zostać zakwalifikowanie do adopcji. 

8. W sytuacjach losowych zwierzęta, które utraciły właściciela (zgon, długotrwały pobyt w szpitalu, 

pozbawienie wolności itp.) mogą być uznane za bezdomne i przekazane do schroniska dla zwierząt dopiero po 

zbadaniu sprawy i wyrażeniu zgody przez Urząd. 

9. W przypadku agresywnego zachowania zwierząt bezdomnych lub pozostawionych bez opieki, zostają 

one odłowione i przewiezione do Schroniska, gdzie poddane będą obserwacji w celu wykluczenia klinicznych 

objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny lub innych chorób zakaźnych zwierząt. 

§ 7. 1. Sterylizacja albo kastracja wykonywana jest obligatoryjnie w Schronisku dla zwierząt. 

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być wykonywane tylko przez lekarza weterynarii. 

4. Sterylizacja i kastracja zwierząt posiadających właścicieli dofinansowywana przez Gminę odbywa się 

w Przychodni Weterynaryjnej mieszczącej się w Suchowoli ul. 3 Maja 31, 16-150 Suchowola. 

3. Wnioski o dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt, o których mowa w ust. 3 przyjmowane są do 

wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. 

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

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się 

właściciela lub opiekuna, 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek, 
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3) szczenięta przed ukończeniem 6 miesiąca życia. 

§ 8. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Schronisko, poprzez 

przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt 

przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, organizowanie imprez promujących adopcję 

zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami pozarządowymi 

statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt. 

2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie pracownik Urzędu podejmuje próbę ustalenia 

dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikacyjnych właściciela 

oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia. 

5. 1. Bezpłatnemu usypianiu podlegają wyłącznie ślepe mioty zwierząt bezpańskich, przy czym mioty 

bezpańskich psów usypiane będą w Schronisku, a ślepe mioty bezpańskich kotów usypiane będą w Przychodni 

Weterynaryjnej mieszczącej się w Suchowoli ul. 3 Maja 31, 16-150 Suchowola 

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia 

dla nich właścicieli oraz chore bezdomne w stosunku do których lekarz uzna, że nie rokują nadziei na 

wyzdrowienie, a dalsze życie przyniosłoby im cierpienie i ból. 

3. Usypianie ślepych miotów dokonywane w Schronisku, będzie wykonywane przez lekarza weterynarii 

zatrudnionego w schronisku w pomieszczeniach wyznaczonych na ten cel. 

4. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy 

zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonywany przez 

lekarza weterynarii w sposób humanitarny. 

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

specjalistyczną, z którą Schronisko zobowiązane jest zawrzeć umowę na utylizację. 

§ 9. 1.  Gospodarstwo rolne w Jatwiezi Małej 30, 16-150 Suchowola, przyjmie i zapewni opiekę 

bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy. 

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie wskazanym w ust. 1 określa porozumienie zawarte 

pomiędzy Gminą, a gospodarstwem rolnym. 

6. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane będzie przez zawarcie umowy z Przychodnią Weterynaryjną w Suchowoli ul. 3 Maja 31, 

16-150 Suchowola, 16-150 Suchowola. 

2. Każde ranne w wypadku drogowym lub innej sytuacji bezdomne zwierzę przewożone będzie do lecznicy 

wymienionej w ust. 1, a koszt jego leczenia ponosić będzie Gmina. 

3. Informacje o wskazanej w ust. 1 Przychodni Weterynaryjnej zamieszczone będzie na stronie internetowej 

Gminy: www.suchowola.pl   . 

§ 10. Na realizację Programu na rok 2019 planuje się kwotę 90 000 zł w zakresie dotyczącym zwierząt 

domowych, przeznaczona między innymi na: 

1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację kotek 500 zł i dokarmianie 500 zł, 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku i ich odławianie zgodnie z zawartą umową – 

78 000 zł, 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych – 1000 zł, 

4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 2000 zł, 

5) usypianie ślepych miotów – 1000 zł, 

6) dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psów) – 5000 zł. 
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