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UCHWAŁA  Nr XXXVIII/289/2013 

Rady Miasta Sulejówek 

z dnia  24 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2013 rok” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
1
), art. 11a ust. 1, 3 i 7 

w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.
2
), po zaopiniowaniu „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2013 rok” 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim i Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami oraz Koło Łowieckie „Grzywacz”, Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Sulejówek w 2013 rok”, w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

       Wiceprzewodnicząca 

       Rady Miasta Sulejówek 

 

Halina Wysocka 

 

 

 

 

 

     

 
                                                           
1
 t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 

675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 

poz. 567. 
2
 t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, 

poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 

79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. poz. 908, poz. 985. 
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Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XXXVIII/289/2013 

Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK NA 2013 ROK 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do zwierząt bezdomnych przebywających w granicach 

administracyjnych Miasta Sulejówek i obowiązywać będzie na terenie Miasta Sulejówek w 2013 

roku.  

 

Rozdział II 

Zapobieganie bezdomności zwierząt 

 

§ 2. Miasto Sulejówek pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, 

przebywających na jego terenie. 

 

§ 3. 1. Miasto Sulejówek pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów zwierząt bezpańskich w tym 

psów lub kotów. 

2. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Miasto Sulejówek 

zawarło umowę na świadczenie usług w zakresie usypiania ślepych miotów psów i kotów. 

 

§ 4. Bezdomność zwierząt jest likwidowana poprzez ich wyłapywanie i przekazywanie do adopcji 

lub do schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

 

Rozdział III 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie 

 

§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia obecności kotów wolno żyjących na terenie Miasta Sulejówek, 

opieka nad nimi realizowana będzie poprzez: 

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

2) prowadzenie rejestru zgłaszających się mieszkańców, którzy chcą pełnić rolę opiekunów 

społecznych dla kotów wolno żyjących; 

3) zakup karmy, w celu dokarmiania kotów wolno żyjących; 

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

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

2. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących wykonywana będzie ich sterylizacja lub 

kastracja. 
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Rozdział IV 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

§ 6. Na terenie Miasta Sulejówek wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter 

stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki 

zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.  

 

§ 7. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie 

Miasta Sulejówek, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne przyjmować będzie 

Straż Miejska w Sulejówku lub Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta Sulejówek. 

2. W przypadku braku możliwości ustalenia właścicieli zwierząt, o których mowa w ust. 1, 

zostaną podjęte działania zmierzające do wyłapania zwierząt. 

3. Wyłapanie bezdomnych zwierząt nastąpi w terminie 7 dni od zgłoszenia ich przebywania na 

terenach ogólnie dostępnych, po opublikowaniu ich zdjęcia na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i obserwacji ich zachowania. 

4. Zwierzęta agresywne w stosunku do ludzi lub innych zwierząt będą wyłapywane bezzwłocznie. 

 

§ 8. Wyłapywania bezdomnych zwierząt może dokonać podmiot spełniający wymogi zawarte w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 

2004r. Nr 158, poz. 1657). 

 

§ 9. 1. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w 

Ośrodku Pobytu Tymczasowego (OPT) lub w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, 

prowadzonym przez podmiot, z którym Miasto zawarło  umowę w sprawie zapewnienia opieki 

nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Miasta Sulejówek. 

2. Zwierzęta umieszczone w OPT lub schronisku w momencie ich przywiezienia podlegają 

następującym czynnościom i zabiegom: 

1) sterylizacja lub kastracja, 

2) czipowanie. 

 

§ 10. W przypadku skaleczenia człowieka przez bezdomne zwierzę, zostanie ono odłowione 

i przekazane na obserwację weterynaryjną do OPT lub schroniska, o którym mowa w § 9. 

 

§ 11. 1. Bezdomne zwierzę wyłapane na terenie Miasta Sulejówek i przyjęte do OPT lub 

schroniska, zostanie przeznaczone do adopcji po upływie 14 dni od daty jego przyjęcia.  

2. W terminie określonym w ust. 1, Urząd Miasta zamieści na stronie internetowej informację 

o wyłapaniu zwierzęcia wraz z jego zdjęciami w celu umożliwienia właścicielowi zwierzęcia 

zgłoszenia się po jego odbiór. 

3. W przypadku zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, 

ponosi on koszty wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w OPT lub schronisku, w tym również 

opieki weterynaryjnej i wykonanych zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz czipowania, zwierzę 

zostanie wydane właścicielowi po ich zapłacie. 
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Rozdział V 

Postępowanie w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

 

§ 12. 1. Miasto Sulejówek zapewni dyżur lekarza weterynarii, którego zadaniem będzie 

reagowanie w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

2. Zgłoszenia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przyjmować będzie Straż Miejska 

w Sulejówku lub Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu 

Miasta Sulejówek. 

3. Urząd Miasta zamieści na stronie internetowej informację o zatrzymaniu poszkodowanego 

w zdarzeniu drogowym zwierzęcia wraz z jego zdjęciami w celu umożliwienia właścicielowi 

zwierzęcia zgłoszenia się po jego odbiór. 

4. W przypadku zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust.3, 

ponosi on koszty udzielonych zwierzęciu usług weterynaryjnych, zwierzę zostanie wydane 

właścicielowi po ich zapłacie. 

 

Rozdział VI 

Zwierzęta gospodarskie 

 

§ 13. W przypadku zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego Urząd Miasta Sulejówek 

w ciągu 12 godzin wyłapie je i umieści w gospodarstwie rolnym Pani Marii Domańskiej w 

Sulejówku.  

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14. 1. Niniejszy program finansowany jest w całości ze środków budżetu Miasta Sulejówek, 

które w 2013 roku wynoszą 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

2. W ramach realizacji programu finansowane będą następujące zadania: 

 

Lp. Zadania finansowane w ramach programu Koszt (brutto) w zł 

1 Usypianie ślepych miotów 1 000,00 

2 Zakup karmy dla wolno żyjących kotów 500,00 

3 Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów 500,00 

4 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie do 

OPT lub schroniska 

42  100,00 

5 Pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach 

drogowych 

5 000,00 

6 Zakup czytnika czipów 900,00  

 Razem 50 000,00 zł 
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UZASADNIENIE  

 

 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Rada Miasta określa w 

drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Sulejówek na 2013 rok” jest w całości finansowany z budżetu Miasta Sulejówek.  

W budżecie 2013 r. na ten cel przeznaczono kwotę 50 000 złotych, z której pokryte zostaną 

koszty : 

- uśpienia ślepych miotów, 

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów, 

- sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów, 

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do Ośrodka Pobytu 

Tymczasowego lub schroniska, 

- pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, 

- zakup czytnika czipów. 

Podział środków na wykonanie poszczególnych zadań został zawarty w Rozdziale VII 

Postanowienia końcowe. 

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w orzecznictwie sądów administracyjnych (wyrok NSA 

Lublin z dnia 07.08.2012 sygn. III Sa/Lu 463/12, wyrok NSA w Gliwicach z dnia 21.09.2012 

sygn. II Sa/Gl 851/12, wyrok NSA we Wrocławiu sygn. II Sa/Wr 621/12) uchwała w sprawie 

uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2013 rok” nie ma charakteru aktu prawa miejscowego 

toteż uchwała ta nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. 

 


