
 

 

UCHWAŁA NR V/42/2015 

RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

z dnia 26 marca 2015 roku 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Sucha Beskidzka w 2015 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 

w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje: 

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

terenie miasta Sucha Beskidzka w 2015 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Bogusław Ćwiękała 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2015 r.

Poz. 2130



Załącznik do Uchwały Nr V/42/2015 

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 26 marca 2015 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄTNA TERENIE GMINY SUCHA BESKIDZKA W 2015 r. 

 

I. Cele i kierunki polityki Gminy Sucha Beskidzka wobec problemu bezdomności zwierząt domowych 

§ 1. 1. Gmina Sucha Beskidzka określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt domowych: 

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy, 

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, 

4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

II. Realizacja założonych celów 

§ 2. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt zagubionych, wałęsających się, pozostających bez 

opieki właściciela prowadzone będzie przez Straż Miejską w Suchej Beskidzkiej, weterynarzy oraz 

pomocniczo organizacje społeczne współpracujące ze służbami miejskimi, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia, 

3) umieszczanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym 

Targu, 

4) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków 

losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela, 

5) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zebranym 

z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela, 

6) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką 

Gminy Sucha Beskidzka, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie miasta w celu zapewnienia im 

opieki i ograniczenia rozrodczości, 

9) uruchomienie w Urzędzie Miasta lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, 

punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania 

zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowania zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, 

itp. 

 

§ 3. 1. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania 

zwierząt, 

2) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod 

tymczasową opieką Gminy oraz schronisk dla bezdomnych zwierząt, przed przekazaniem ich nowym 

właścicielom, 

3) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich 

rozrodczości, opieki i ich dokarmiania, 
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4) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk, które w najszybszym 

z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela, 

5) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz zachęcenie 

opiekunów do ich sterylizacji. 

§ 4. 1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane jest poprzez: 

1) nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w 

przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras oraz psów zachowujących się 

agresywnie w kontakcie z obcymi – także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa na smyczy 

i w kagańcu, 

2) egzekwowanie we współpracy z weterynarzem corocznego obowiązku szczepienia psów przeciwko 

wściekliźnie, 

3) obowiązkowe znakowanie psów wynikających z uchwały Rady Miejskiej o utrzymaniu czystości 

i porządku na terenie Miasta Sucha Beskidzka przez umieszczenie na obroży identyfikatora z numerem, 

4) prowadzenie przez Gminę bazy danych właścicieli znakowanych psów na potrzeby ustalenia właściciela 

psa zagubionego, psa który pogryzł człowieka, poboru, windykacji i egzekucji opłaty od posiadania psa, 

weryfikacji obowiązku wykonania corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie, 

5) konsekwentne egzekwowane przepisów prawa w tym lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli 

zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku. 

§ 5. 1. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest 

poprzez: 

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 

i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez 

sterylizację i kastrację, 

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach 

działalności w tego typu organizacjach, 

3) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat 

humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 

§ 6. Realizatorami programu są Straż Miejska w Suchej Beskidzkiej, policja oraz organizacje pożytku 

publicznego, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz 

niezadający im cierpienia. 

 

III. Finansowanie programu 

§ 7. Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwalając budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe w kwocie 

nie mniej niż 40.000 zł na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt. 

Środki te wydatkowane będą na opiekę nad zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, pomoc doraźną 

bezdomnym zwierzętom poszkodowanym na terenie miasta Sucha Beskidzka, opiekę weterynaryjną, 

ograniczenie rozrodczości i koszty zapewnienia tymczasowej opieki zwierzętom przed przewiezieniem do 

schroniska lub przekazaniem zwierzęcia nowemu właścicielowi. 

  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Bogusław Ćwiękała 
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