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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/73/19
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 21 lutego 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Suchy Las w 2019 r.

Wprowadzenie
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Suchy Las uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Suchy Las, w roku 2019 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów oraz kotów wolno żyjących i zwierząt gospodarskich.
Gmina Suchy Las nie posiada schroniska jak i przytuliska dla bezdomnych zwierząt.
Z tego względu gmina Suchy Las przynależy do Związku Międzygminnego ”Schronisko dla
Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie. W 2015 r. Związek wybudował i otworzył międzygminne
schronisko, do którego gmina Suchy Las dostarcza bezdomne zwierzęta.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
a) niekontrolowane rozmnażanie,
b) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
c) ucieczki zwierząt,
d) łatwość pozyskiwania zwierząt,
e) panujące mody na dane rasy zwierząt,
f) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania
bezdomności zwierząt, dlatego też w gminie Suchy Las na mocy Uchwały nr XXVI/222/2008
Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Regulaminu rejestracji
i znakowania psów, zachowania względów bezpieczeństwa przez właścicieli i posiadaczy
zwierząt domowych, oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Suchy Las,
istnieje obowiązek rejestracji i znakowania psów poprzez czipowanie. Dane o zaczipowanych
zwierzętach wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy Safe - Animal, co pozwala na szybkie
odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez
prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów.
W 2018 r. gmina Suchy Las dofinansowała w 50%, 89 zabiegów sterylizacji i kastracji, w tym 54
kotów i 35 psów.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są
elementem ekosystemu wielorodzinnego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się
gryzoni (myszy i szczurów). W rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt, koty te nie są

zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, gmina Suchy
Las finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. W 2018 r. poddano
zabiegom sterylizacji i kastracji 66 kotów wolno żyjących.
Gmina wspiera również osoby społecznie opiekujące się kotami wolno żyjącymi
(wolontariuszy) poprzez zapewnienie karmy zwierzętom.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do
ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Suchy Las, jednostkę organizacyjną,
przy pomocy której Wójt gminy Suchy Las wykonuje zadania,
Gminie, należy przez to rozumieć gminę Suchy Las,
Referacie Ochrony Środowiska, należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną
Urzędu Gminy Suchy Las,
Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko w Skałowie, należące do Związku
Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”, do którego gmina Suchy Las dostarcza
bezdomne psy i koty,
Straży Gminnej, należy przez to rozumieć Straż Gminną gminy Suchy Las, która
znajduje się w strukturze Urzędu Gminy Suchy Las,
Wolontariuszach, należy przez to rozumieć osoby, z którymi gmina Suchy Las zawarła
porozumienie o wolontariacie, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie
ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały,
zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza,
zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć:
· koniowate - zwierzęta gatunków: koń i osioł,
· bydło - zwierzęta gatunków: bydło domowe i bawoły,
· jeleniowate - zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel, utrzymywane
w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu
lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo
chowu lub hodowli fermowej,
· drób,
· świnie ,
· owce,
· kozy,
· pszczołę miodną,
· zwierzęta futerkowe,

j)
k)

kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),
Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las w 2019 r.
§ 2.

1. Koordynatorem Programu jest Wójt gminy Suchy Las, za pośrednictwem Referatu Ochrony
Środowiska.
2. Realizatorami Programu są:
a)
na poziomie gminy Suchy Las - Wójt gminy Suchy Las, za pośrednictwem Referatu
Ochrony Środowiska oraz Straży Gminnej,
b)
Schronisko.
Cel i zadania Programu
§ 3.
1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie gminy Suchy Las.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów,
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów.
Opieka nad zwierzętami
§ 4.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, Gmina realizuje
poprzez powierzenie Schronisku zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom.
§ 5.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie Gmina realizuje
poprzez:
a)
zakup i wydawanie karmy wolontariuszom, którzy sprawują opiekę nad kotami wolno
żyjącymi,
b)
finansowanie leczenia chorych zwierząt, w Przychodni Weterynaryjnej „ANIMAL
CENTER", z siedzibą przy, ul. Augusta Emila Fieldorfa 1 / 3 U, 60-461 Poznań, z którą
Gmina zawarła umowę.

§ 6.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:
a)
b)

Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska
przez Straż Gminną,
Referat Ochrony Środowiska, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, z siedzibą
w Chludowie, przy ul. Obornickiej 52,
zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich.
§ 7.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
a)
Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
b)
Wolontariusze, z którymi Gmina zawarła porozumienie o wolontariacie,
c)
Referat Ochrony Środowiska, poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na
stronie internetowej Gminy oraz facebooku.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 8.
1. Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania wyłapywania bezdomnych psów i innych
zwierząt są:
a)
Straż Gminna poprzez patrole w terenie oraz na otrzymane zgłoszenie od mieszkańców
z terenu Gminy. Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone do Schroniska,
a w przypadku zwierząt rannych również do zakładów leczniczych, z którymi Gmina
podpisała umowę,
b)
Wolontariusze, w przypadku kotów wolno żyjących.
2. Psy i inne zwierzęta, pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych, traktowane będą
jako bezdomne, odławiane i odwożone do Schroniska.
3. Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie w sposób stały, poprzez
patrole Straży Gminnej oraz w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez
opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.
Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących
§ 9.
1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:
a)
Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,
b)
Referat Ochrony Środowiska, poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów
i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz dofinansowywanie tych
zabiegów w wysokości 50% poniesionych kosztów. Z dofinansowania mogą skorzystać

tylko mieszkańcy Gminy, w ilości maksymalnie 2 zwierząt rocznie. Dofinansowaniu
podlegają tylko i wyłącznie zabiegi wykonane w :
- Sucholeskim Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Piotra Jóźwiaka, z siedzibą przy
pl. Nowy Rynek 5, w Suchym Lesie,
- Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Przemysława Racewicza, z siedzibą przy
ul. Poziomkowej 19, w Suchym Lesie.
2. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom, które oznakowały
elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
3. W celu ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych Gmina finansuje również zabiegi
elektronicznego znakowania (czipowania) psów oraz kotów. Finansowane są tylko
i wyłącznie zabiegi wykonane w gabinetach weterynaryjnych, z którymi Gmina zawarła
umowę, tj. w:
- Sucholeskim Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Piotra Jóźwiaka, z siedzibą przy
pl. Nowy Rynek 5, w Suchym Lesie,
- Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet.
Przemysława Racewicza, z siedzibą przy
ul. Poziomkowej 19, w Suchym Lesie.
§ 10.
Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt
z dnia 21 sierpnia 1997 r. realizują:
a)
Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych
miotów,
b)
Referat Ochrony Środowiska, poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt,
w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy, na
poniższych zasadach:
- zawarcie przez Gminę umowy na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów
z Sucholeskim Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Piotrem Jóźwiakiem oraz
z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Przemysławem Racewiczem,
- właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie,
że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji oraz elektronicznemu
oznakowaniu
(czipowaniu) jeśli takiego nie posiada, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu,
c)
Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto Gabinetów
Weterynaryjnych, o których mowa w § 10 pkt b, zgodnie z warunkami zawartej z nimi
umowy, na podstawie dokumentów zawierających fakturę/rachunek wystawiony przez
zakład leczniczy dla zwierząt oraz ww. oświadczenie o poddaniu suki/kotki zabiegowi
sterylizacji.
Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 11.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizują:
a)
Schronisko, poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku,
b)
Referat Ochrony Środowiska, poprzez zawarcie umowy z Sucholeskim Gabinetem
Weterynaryjnym lek. wet. Piotrem Jóźwiakiem w zakresie opieki weterynaryjnej,
udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy.

Finansowanie Programu
§ 12.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie
Gminy, według tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.
§ 13.
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań publicznych.

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/73/19
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 21 lutego 2019 r.

Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las w 2019 r., z uwzględnieniem
środków finansowych

Lp.

Jednostka realizująca

Środki
finansowe (zł)

Zadania
·
·
·
·

1.

Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Suchy Las
41 000

·
·

·

·

2.

Związek Międzygminny
„Schronisko dla Zwierząt”
z siedzibą w Kostrzynie

·
·
·

77 216

·
·
·

elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt,
prowadzenie akcji sterylizacji/kastracji zwierząt, których
właściciele zamieszkują na terenie gminy Suchy Las,
zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim,
zapewnianie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno
żyjących,
finansowanie usług usypiania ślepych miotów zwierząt,
których właściciele zamieszkują na terenie gminy Suchy
Las,
działania informacyjno-edukacyjne,
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym
ich dokarmianie, sterylizacje/kastracje i leczenie.
elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt,
sterylizacje/kastracje zwierząt przyjętych do Schroniska,
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom domowym
z terenu gminy Suchy Las,
zapewnianie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w Schronisku,
usypianie ślepych miotów zwierząt przebywających
w Schronisku,
działania informacyjno-edukacyjne.

