Uchwała nr XXIII/201/2016
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt dla miasta Sulejówek na 2016 rok.”
Na podstawie art. 11a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), po zaopiniowaniu
projektu programu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim,
Towarzystwo Opieki na Zwierzętami, Koło Łowieckie „ Grzywacz” oraz Koło Łowieckie
„WKŁ Nr 164 WRZOS”– uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt dla miasta Sulejówek na 2016 rok – w brzmieniu określonym w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek
Daniel Dąbrowski

1

poz. 266)

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2014r. poz. 1794, z 2015,

Załącznik do uchwały
nr XXIII/201/2016
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 19 maja 2016 r.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt dla miasta Sulejówek na 2016 rok.”
§1
Celami programu są:
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi polegającej w szczególności na
zapewnieniu schroniska, pokarmu, opieki weterynaryjnej, eliminowaniu cierpienia zwierząt,
utrzymywaniu u zwierząt stanu fizycznego i psychicznego, w którym najlepiej znoszą one
warunki bytowania;
2. Zapobieganiu bezdomności zwierząt.
§2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie
przez „SONIECZKOWO” Marta Chmielewska, Schronisko dla bezdomnych zwierząt,
Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów.
§3
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące na podstawie pisemnych
zgłoszeń,
zarządców
nieruchomości
oraz
innych
osób
mieszkających
w Sulejówku;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów wolno żyjących kotów,
3) pomoc w dokarmianiu wolno żyjących kotów przez wydawanie suchej karmy
zarejestrowanym społecznym opiekunom,
2. Zapobieganie bezdomności wolno żyjących kotów realizowane będzie poprzez sterylizację
albo kastrację kotów wraz z zapewnieniem opieki pozabiegowej przez lekarza weterynarii
Pana Piotra Stefańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet
Weterynaryjny „Nasz Weterynarz” przy ul. Szkolnej 1 w Sulejówku.
3. Usypianie ślepych miotów wykonane będzie przez lekarza weterynarii Pana Piotra
Stefańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny
„Nasz Weterynarz” przy ul. Szkolnej 1 w Sulejówku.
§4
1. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „PERRO” Marzena Golańska, ul. Leśna 23, Zamienie, 05-300 Mińsk
Mazowiecki,
2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Sulejówek ma charakter stały
i realizowane będzie z częstotliwością wynikającą z potrzeb, w sposób humanitarny, nie
stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia, z zachowaniem ostrożności, bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
3. Wyłapane bezdomne zwierzęta, będą bez zbędnej zwłoki umieszczane w schronisku dla
bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 2 lub oddane pod opiekę innym opiekunom,
którzy posiadają możliwość zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania i
opieki.
4. W uzasadnionych przypadkach przed podjęciem działań wymienionych w pkt. 2,
w szczególności w przypadku pokąsania ludzi lub zachowywania się w sposób wskazujący na

zagrożenie wścieklizną, poddane obserwacji w kierunku wykluczenia możliwości
rozprzestrzenienia choroby zakaźnej.
§5
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schroniskach zapewniona
będzie na warunkach określonych w umowie o sprawowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez
lekarza weterynarii.
§6
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:
1. Informowanie o możliwości adopcji na stronie internetowej Miasta i w sposób określony w
Zarządzeniu NR BBM.0050.110.2014 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 21 lipca 2014 r. w
sprawie procedury odławiania bezdomnych zwierząt oraz postępowania w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt;
2. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w
zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
§7
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, realizowane będzie przez Pana Piotra Stefańskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny „Nasz Weterynarz” przy ul.
Szkolnej 1 w Sulejówku.
§8
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie w gospodarstwie rolnym
Pani Marii Domańskiej w Sulejówku.
§9
1. Koszty realizacji Programu ponosi Miasto Sulejówek w ramach budżetu miasta. Na
realizację niniejszego programu zabezpieczono kwotę 80 000 zł.
2. Kwota wymieniona w ust. 1 przeznaczona będzie na:
1) realizację zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt (wraz z
bezdomnymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych) z terenu
Miasta Sulejówek i umieszczenie ich w schronisku,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz zapobieganie
bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów oraz
usypianie ślepych miotów,
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
4) interwencje weterynaryjne,
5) pozostałe wydatki.
3. Środki finansowe z budżetu miasta wydatkowane będą poprzez zlecenie wykonania usług
obejmujących zadania przewidziane niniejszym programem.

Uzasadnienie
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych Gminy.
W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) Rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31
marca, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
przez gminę.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016, który stanowi załącznik
do uchwały, obejmujący swoim zakresem realizację takich zadań jak :
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Miasta Sulejówek. W Programie wskazano
wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich
wydatkowania, które zostały ujęte w budżecie Miasta Sulejówek na rok 2016.
Podjęcie uchwały może nastąpić po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza
weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
działające na obszarze gminy oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich
działających na obszarze gminy.
Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) projekt Programu przesłany został do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, Zarządcy Koła Łowieckiego
nr 164 „WRZOS”, Zarządcy Koła Łowieckiego „GRZYWACZ” oraz do Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce Odział w Sulejówku.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim (pismem z dnia 04.03.2016
r.), wyraził pozytywną opinię nt. przedstawionego projektu programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi, przekazując jednocześnie uwagi, które miałyby stanowić dopełnienie
przedstawionego projektu.
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt został również zaopiniowany przez Koło Łowieckie nr 164 „WRZOS” ( pismo z
dnia 12.03.2016 r.) , Koło Łowieckie „GRZYWACZ” (pismo z dnia 14.03.2016 r.) oraz
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Odział w Sulejówku ( pismo z dnia 10.03
2016 r.).
Z
Mając na uwadze powyższe, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

