
UCHWAŁA NR XXXV-289-2018
RADY GMINY SUŁOSZOWA

z dnia 2 lutego 2018 roku

w sprawie :przyjęcia  Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 
poz. 1875.) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 
po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających 
na obszarze gminy, Rada Gminy Sułoszowa przyjmuje

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Sułoszowa.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne i cele programu

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów 
i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy Sułoszowa.

§ 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 2.
Realizacja  Zadań

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku

§ 3. 1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom ustala się zasady i warunki wyłapywania tych 
zwierząt z terenu Gminy Sułoszowa i umieszczenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska dla zwierząt w Zawierciu ul.Podmiejska 
przeprowadzane jest w drodze zlecenia tej czynności podmiotowi prowadzącemu  schronisko pod nazwą 
„Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda ul.Podmiejska 51 b”.

3. Umowa z wykonawcą określa dokładne zasady i warunki humanitarnego postępowania przez ten 
podmiot ze zwierzętami podczas wyłapywania i przewozu, zgodnie z ustawą    z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1840) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt   
(Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

4. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt a w szczególności psów obejmują:

1/ przeprowadzenie wyłapywania przez podmiot, z którym została zawarta umowa,  o której mowa

w § 1 pkt.2,
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2/  przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku,

3/ zapewnienie w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej przez podmiot, z którym  została zawarta

umowa, o której mowa w § 1 pkt.2,

4/ wyłapywanie przeprowadzane będzie wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje

a używane urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia i życia ani zadawać im

cierpienia,

5/ podmiot, z którym została zawarta umowa zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wyłapanych

zwierząt oraz składania kwartalnych informacji co do losów wyłapanych zwierząt,

6/ zwierzęta bezdomne po wyłapaniu zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska.

§ 4. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą przetrzymywane przez pewien okres w oczekiwaniu na 
właściciela, po tym okresie mogą być przekazane nowemu właścicielowi na zasadach określonych 
w regulaminie schroniska.

Rozdział 3.
Zapobieganie bezdomności  psów i kotów

§ 5. 1. Gmina  w zakresie wyłapywania zwierząt  powierza obligatoryjną  sterylizację i kastrację zwierząt 
pochodzących z terenu gminy Sułoszowa  a przebywających w schronisku  poprzez wykonywanie zabiegów 
sterylizacji  i kastracji bezdomnym psom i kotom z wyłączeniem  zwierząt, które z różnych przyczyn takim 
zabiegom nie mogą być poddane  Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu  ul. Podmiejska 51 b.

Schronisku powierza się  również znakowanie mikrochipem zwierząt wyłapanych na terenie gminy.

2. Gmina pokrywa koszty sterylizacji bezdomnych zwierząt/koty wolno żyjące,  które po   okresie opieki 
pozabiegowej  zostaną  odebrane  od lekarza i wpuszczone do środowiska lub przekazane do adopcji.

Zadanie sterylizacji będzie realizowane poprzez powierzenie tych czynności lekarzowi weterynarii 
z którym gmina zawarła umowę Panu Adamowi Opalskiemu prowadzącemu  gabinet weterynaryjny –  32-
043 Skała ul.Wolbromska 27.

§ 6. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów, kotów bezpańskich lub posiadających 
właścicieli na warunkach sterylizacji matek miotów.

2. Określa się następujące zasady zabiegów:

1/uśpieniu podlegać będą wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia

dla nich właścicieli

2/zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt.1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii

z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usług usypiania ślepych miotów kotów i psów-

gabinet weterynaryjny 32-043 Skała ul Wolbromska 27.

3. Gmina dokona zapłaty lekarzowi weterynarii  za czynności opisane w niniejszym paragrafie zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie.

4. Zabiegi uśpienia ślepych miotów dofinansowane są wyłącznie właścicielom zwierząt, którzy są 
mieszkańcami gminy i otrzymali skierowanie z Urzędu Gminy na powyższy zabieg do lecznicy zwierząt, 
a matki miotów zostaną poddane sterylizacji.

§ 7. Bezdomność psów i kotów likwidowana jest również przez poszukiwanie dotychczasowych  i nowych 
właścicieli zwierząt.

1. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.

2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierza się Schronisku  dla Zwierząt w Zawierciu 
ul. Podmiejska 51 b wyłonionemu zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawnymi w celu realizacji zadania 
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy na 
zasadach określonych w umowie.
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3. Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez 
umieszczanie informacji i zdjęć dotyczących bezdomnych zwierząt na stronie internetowej oraz na tablicach 
ogłoszeń zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział IV

Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami

§ 8. W przypadku wystąpienia na terenie gminy kotów wolno żyjących  opiekę nad nimi szczególnie 
w okresach niekorzystnych warunków atmosferycznych przejmie  opiekun społeczny

/ deklaracja opiekuna/.

Sprawowanie opieki będzie realizowane poprzez:

1/  ustalenie miejsc w których przebywają koty wolno żyjące

2/  zakup i wydawanie karmy społecznemu opiekunowi /karmicielowi/ kotów wolno żyjących oraz

wydawanie skierowań na   sterylizację w ramach zawartej umowy z Zakładem leczniczym dla

zwierząt.

3/ dokarmianie kotów wolno żyjących  będzie się odbywało w okresie zimowym  od 15 listopada do

15 marca  następnego roku w miejscach ich przebywania.

Rozdział V

Zapewnienie całodobowej opieki  weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń  drogowych                                         
z udziałem zwierząt

§ 9. Ustala się, że zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                        
z udziałem zwierząt realizowane będzie w drodze Porozumienia o współpracy, które zostało zawarte 
z lekarzem weterynarii Panem Opalskim Adamem działającym pod firmą: Gabinet Weterynaryjny Adam 
Opalski 32-043 Skała ul. Wolbromska 27.

Rozdział 6.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 10. W przypadkach zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich a w szczególności, gdy zwierzę 
gospodarskie jest traktowane w sposób określony w art. 6 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2017 r. Poz.1840) na podstawie decyzji Wójta Gminy Sułoszowa umieszczane jest 
w gospodarstwie rolnym, którego siedziba mieści się pod adresem:  Wielmoża ul. Krótka 51,  na zasadach 
określonych w umowie zawartej z podmiotem prowadzącym gospodarstwo rolne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.

Rozdział 7.
Działania edukacyjne

§ 11. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie wiedzy mieszkańców 
w zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących psy i koty a także przeciwdziałanie nabywania 
zwierzęcia bez przeprowadzenia analizy możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki. Działania te mogą być 
realizowane poprzez placówki oświatowe, ulotki, plakaty, informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Sułoszowej.

Rozdział 8.
Promowanie adopcji bezdomnych zwierząt

§ 12. 1. Gmina pokrywa koszty niezbędnych zabiegów weterynaryjnych, leczenia, szczepień a także 
zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów, które po przeprowadzeniu zabiegów trafia do 
adopcji.
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2. Zabiegi określone w rozdziale VIII pkt.1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii na zlecenie gminy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, gmina pokrywa 100 % kosztów zabiegów na podstawie 
wystawionego rachunku.

3. Osoba adoptująca bezdomnego psa lub kota podpisuje umowę adopcji zawierającą m.in. zobowiązanie 
do humanitarnego traktowania zwierzęcia zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz.U. Z 2017 poz. 1840).

Rozdział  IX

                                                             Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu są zabezpieczone   w budżecie 
Gminy Sułoszowa na 2018 rok w wysokości 20 000, 00 złotych.

Kwota ta zostaje przeznaczona  na:

1/ wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Sułoszowa – 16 000,00 złotych.

2/ pokrycie kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt,oraz uśpienia miotów psów i kotów

bezpańskich - 1000,00 złotych.

3/ pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń  drogowych

z udziałem zwierząt – 2000,00 złotych

4/ zakup suche j karmy dla kotów wolno żyjących -  1000,00 złotych.

2. Środki o których mowa w pkt. 1 będą wydatkowane poprzez zlecenie świadczenia usług.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułoszowa.

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

  

 
Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Pasternak
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