
UCHWAŁA NR XI/69/2012
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 16 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2012r. 

Na podstawie art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. nr 106, 
poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Suchożebry uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry. 

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

 

Przewodnicząca Rady 

Marzena Komar
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Załącznik do Uchwały Nr XI/69/2012 

Rady Gminy Suchożebry 

z dnia 16 marca 2012 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Suchożebry w 2012 roku 

§ 1. 1. Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 

2) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, 

4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

2. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzi Urząd Gminy 
w Suchożebrach, jako koordynator działań przy współpracy: 

1) policji, Straży Pożarnych, 

2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

3) Nadleśnictwa Siedlce na terenie lasów państwowych, 

4) dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gminy Suchożebry. 

§ 2. Na terenie Gminy Suchożebry odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się 
w sposób doraźny w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki 
zwierząt w szczególności chorych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

§ 3. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie 
Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmowane będą w Urzędzie Gminy 
w Suchożebrach. Zwierzęta będą przetrzymywane tymczasowo do 48 godzin w wyznaczonym miejscu 
tj. oczyszczalnia ścieków, miejsce ogrodzone i wyposażone w odpowiednie budy z zapewnieniem 
wyżywienia. 

2. W pierwszej kolejności zostaną podjęte działania mające na celu ustalenie właściciela 
zwierzęcia, a w przypadku nieustalenia właściciela lub opiekuna podjęte zostaną działania zmierzające 
do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt 

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchożebry będzie realizować 
uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą 
na wykonanie usługi. 

2. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odławiania zwierząt, Gmina zleca 
wykonanie usługi odłowu i przewiezienia psów do schroniska innemu, podmiotowi posiadającemu 
odpowiednie kwalifikacje, jeżeli zwierzę stwarza zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców lub 
zakładowi leczniczemu w przypadku zwierzęcia chorego. 

3. W przypadku zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu bezdomnego zwierzęcia lub jego 
agresywnego zachowania i braku możliwości przekazania go do schroniska (np. z powodu braku 
miejsc w schronisku) zwierzę zostanie przekazane do najbliższego dostępnego ośrodka sprawującego 
stałą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 

4. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do 
zwierzęcia. 

5. Bezdomne lub zaniedbane zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone 
w gospodarstwie rolnym wskazanym przez Wójta Gminy Suchożebry. 

§ 5. 1. Koty wolno żyjące nie będą odławiane na zasadach określonych w § 4. 
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2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie przez : 

a) finansowanie leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia zwierząt. 

b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów). 

3. Wójt Gminy Suchożebry prowadził będzie rejestr karmicieli kotów. 

§ 6. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez 
prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy np. umieszczanie 
informacji o zwierzętach na stronie internetowej lub tablicy informacyjnej oraz prowadzenie edukacji 
mającej na celu zwiększenie świadomości w zakresie problemu, jakim jest bezdomność zwierząt, 
a także finansowanie sterylizacji bądź kastracji zwierząt. 

§ 7. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przebywających na 
jej terenie. 

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1: 

1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonanie zabiegów sterylizacji 
i kastracji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę nad nimi, 

2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane na zasadach określonych w § 4 i 
przewożone do zakładu leczniczego dla zwierząt w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub 
kastracji, 

3) po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji bądź kastracji zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych 
(koty wolno żyjące) bądź trafią do adopcji, 

4) Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji w całości. 

§ 8. 1. Gmina finansuje koszty uśpienia ślepych miotów zwierząt bezdomnych. 

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości 
zapewnienia im właściciela, 

2) zabieg uśpienia przeprowadzi wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na 
świadczenie usług usypiania ślepych miotów zwierząt na podstawie zlecenia wystawionego przez 
Gminę. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt Gmina zrealizuje poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie 
opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy. 

§ 10. 1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie 
na rok 2012 w wysokości 4 000 zł. Zwiększenie środków finansowych nastąpi z ogólnej rezerwy 
budżetowej po wyłonieniu w przetargu podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. 

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się 
odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, 
których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu. 

 

Przewodnicząca Rady 

Marzena Komar
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