UCHWAŁA NR XL/349/18
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 11a ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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Załącznik do Uchwały Nr XL/349/18
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 lutego 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Suwałki w 2018 roku
Rozdział 1.
Cele programu
§ 1. Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Suwałki w 2018 r. zwanego programem jest:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
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.
Rozdział 2.
Sposób realizacji celów programu
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Gmina Suwałki
nie posiada własnego schroniska więc podpisała umowę z Schroniskiem Hodowlą Psów Rasowych
Schronisko – „SIANOŻĘĆ” ul. Sianożęć 3A, 16-402 Suwałki, na przyjęcie psów, przechowywanie,
karmienie, właściwego ich traktowania, zapewnienia im opieki, nadzoru weterynaryjnego i prowadzenia
ewidencji zwierząt.
§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Opieka nad wolno żyjącymi kotami
sprawowana będzie w przypadku pojawienia się kotów na terenie gminy i otrzymaniu informacji
o miejscu ich przebywania. Pomoc potrzebującym zwierzętom polegać będzie na dokarmianiu suchą
karmą wykładaną w miejscach przebywania kotów.
§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Suwałki
ma charakter stały i odbywa się stosownie do napływających od mieszkańców i instytucji informacji
o bezdomnych zwierzętach. Bezdomne zwierzęta odławiane przez pracowników Urzędu Gminy Suwałki,
oraz przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko, z którym Gmina Suwałki ma podpisaną umowę na
odbiór i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta po odłowieniu przekazywane są do schroniska.
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§ 5. Obligatoryjna kastracja albo sterylizacja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. W celu
ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
odłowionych na terenie gminy i trafiających do schroniska co powinno ograniczyć problem
niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt. Pies, który opuszcza schronisko będzie poddany zabiegowi
kastracji bądź sterylizacji oraz wszczepieniu „chipa”. Odłów i sterylizacja wolno żyjących kotek oraz
kastracja wolno żyjących kocurów z wykonaniem zabiegu i trwałym oznakowaniem z odwiezieniem na
miejsce wcześniejszego ich pobytu.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Właściciel schroniska będzie czynił starania
o poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku. Psy odłowione
z terenu Gminy Suwałki właściciel schroniska będzie przekazywał do adopcji nowym właścicielom.
§ 7. Usypianie ślepych miotów. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt dopuszcza się w określonych przypadkach usypianie ślepych miotów bezdomnych
zwierząt. Czynność ta będzie wykonana przez lekarza weterynarii pracującego w schronisku „Sianożęć”
Suwałki.
§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Została podpisana umowa z gospodarstwem w miejscowości Osinki 39, 16-402 Suwałki na przyjęcie
bezdomnych zwierząt gospodarskich, które zapewni zwierzęciu właściwe warunki bytowania.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Została podpisana umowa z Gabinetem Weterynaryjnym w miejscowości Taciewo
33, 16-402 Suwałki w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych.
§ 10. Realizację zadań, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 3, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt będzie wykonywał podmiot prowadzący schronisko
„SIANOŻĘĆ a usypianie ślepych miotów, wykonanie sterylizacji i kastracji psów i kotów wykonywać
będzie lekarz weterynarii pracujący w schronisku „Sianożęć” w Suwałkach.
Rozdział 3.
Finansowanie działań
§ 11. 1. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Suwałki.
2. Gmina Suwałki w roku 2018 na cel związany z bezdomnością i opieką psów w schronisku zamierza
przeznaczyć środki finansowe w wysokości 297 760,00 zł, w tym:
1) pobyt psów w schronisku, właściwe traktowanie i odżywianie, zapewnienie opieki i nadzoru
weterynaryjnego, prowadzenie ewidencji zwierząt, podejmowanie działań zmierzających do adopcji
psów, wykonanie kastracji i sterylizacji kotów i psów i wszczepieniu „chipa” oraz odłów poza godz.
pracy urzędu, w dni wolne od pracy, w niedziele i święta oraz w dni robocze w przypadku braku
możliwości odłowienia przez pracowników Urzędu Gminy oraz całodobowa opieka weterynaryjna
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na zgłoszenie zamawiającego lub policji –
291 060,00 zł
2) pomieszczenie gospodarcze dla zwierząt gospodarskich. Zapewnienie właściwych warunków
bytowania (pasza, opieka weterynaryjna) – 4 200,00 zł;
3) dokarmianie kotów – 2 500,00 zł.
3. Środki finansowe będą wydawane poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
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