
UCHWAŁA NR V/39/19
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Szepietowo w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) po przeprowadzeniu procedury opiniowania z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, Kołem Łowieckim „Jarząbek” w Szepietowie. Kołem Łowieckim 
„Hubertus” w Warszawie, Kołem Łowieckim „Trop” w Białymstoku, Kołem Łowieckim „Bażant” 
w Wysokiem Mazowieckiem uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Szepietowo w 2019 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Grzegorz Żochowski
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Załącznik do uchwały Nr V/39/19

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 21 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Szepietowo w 2019 roku.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Szepietowie uchwały w sprawie „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szepietowo 
w 2019 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122).

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, 
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Szepietowo.

§ 2. Wykonawca programu

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Szepietowa, a działania związane z realizacją Programu 
prowadzi Urząd Miejski w Szepietowie, przy pomocy:

a) podmiotu prowadzącego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach  Spółka Cywilna 12-230 Biała 
Piska, Radysy 13,

b) osób prawnych i fizycznych działających na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

§ 3. Cel i zadania Programu

1. Celem Programu jest:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szepietowo,

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt

2. Zadania Programu:

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 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

9) plan sterylizacji, kastracji zwierząt.

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Gmina Szepietowo zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt poprzez 
pokrycie kosztów odłowienia, przewozu i pobytu tych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Radysach  Spółka Cywilna 12-230 Biała Piska, Radysy 13, zwanym dalej "schroniskiem". Na zakres 
usług schroniska składa się: całodobowe przyjmowanie i przetrzymywanie zagubionych, zabłąkanych, 
porzuconych lub z innej przyczyny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Szepietowo, w szczególności 
psów i kotów; zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej dla zwierząt przebywających w schronisku:

1. Zapewnienie właściwej pielęgnacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym     zwierząt;
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2. Zapewnienie dożywotniego czasu pobytu dostarczonych zwierząt;

3. Zapewnienie właściwego wyżywienia i warunków bytowych dla zwierząt;

4. Zapewnienie niezbędnego personelu do obsługi zwierząt przebywających w schronisku;

5. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte 
warunki utrzymania oraz kontrolę warunków bytowych zwierząt przekazanych do adopcji;

6. Czipowanie przyjmowanych do schroniska zwierząt, w celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji 
zwierząt;

7. Prowadzenie dokładnej ewidencji odłowionych i dostarczonych zwierząt z uwzględnieniem informacji 
o pochodzeniu zwierzęcia, leczeniu jak i przeprowadzonych zabiegach weterynaryjnych oraz o przekazaniu 
zwierzęcia do adopcji lub znalezieniu się dotychczasowego właściciela wraz z dokumentacją fotograficzną.

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Gmina Szepietowo zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie poprzez:

1. Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;

2. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

3. Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących następuje na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą wykonującą dokarmianie i Gminą Szepietowo.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
zwierzę to dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta przebywające na terenie na Gminy Szepietowo podlegają stałemu odławianiu.

3. Zgłoszenia od mieszkańców Gminy Szepietowo o bezdomnych zwierzętach przyjmuje pracownik 
Urzędu Miejskiego w Szepietowie.

4. Pracownik Urzędu po przyjęcia zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności podejmuje procedurę związaną 
z przeprowadzeniem odłowu.

5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 
10.

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku

1. Sterylizacja albo kastracja wykonywana jest obligatoryjnie w Schronisku dla zwierząt.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być wykonywane tylko przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa  w ust. 1 nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się 
właściciela lub opiekuna,

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek,

3) szczenięta przed ukończeniem 6 miesiąca życia.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Gmina Szepietowo zapewnia poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:

1. Działania schroniska w tym zakresie;

2. Umieszczanie ogłoszeń o możliwości adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Szepietowie i gminnym biuletynie informacyjnym;

3. Prowadzenie we współpracy ze szkołami z terenu gminy Szepietowo działań edukacyjnych w zakresie 
ochrony zwierząt, poszanowania ich praw i odpowiedzialnego posiadania;

4. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się bezpłatnie.
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5. Współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt.

§ 9. Usypianie ślepych miotów

1. Usypianie ślepych miotów realizuje Schronisko  poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii 
zabiegów usypiania ślepych miotów oraz Gabinet Weterynaryjny DOGWET s.c. Elżbieta Maciąg, Konrad 
Maciąg ul. Główna 58 w Szepietowie.

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich 
właścicieli oraz chore bezdomne w stosunku do których lekarz uzna, że nie rokują nadziei na wyzdrowienie, 
a dalsze życie przyniosłoby im cierpienie i ból. Z wymienionych zabiegów będzie prowadzona ewidencja, 
w której będzie odnotowany sam fakt, jak i przyczyna dokonania uśpienia zwierząt.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt  muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez firmę 
specjalistyczną, z którą Schronisko ma zawartą umowę na utylizację.

§ 10. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym.

1. W celu zapewnienia miejsca opieki zwierzętom gospodarskim czasowo odebranym lub z innych 
przyczyn pozbawionym opieki, zwierzęta te będą umieszczane w gospodarstwie rolnym, z którym gmina 
Szepietowo zawarła  stosowne porozumienie  – gospodarstwo rolne położone w miejscowości Wyliny – Ruś 
48, 18-210 Szepietowo.

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w gospodarstwie określa zawarte porozumienie.

3. W przypadku braku zgody właściciela  lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających 
dokonanie przekazania zwierzęcia do wskazanego gospodarstwa, zwierzę może zostać przekazane organizacji, 
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt.

1. Gmina Szepietowo zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt oraz w przypadkach wystąpienia wszelkich sytuacji kryzysowych, w związku 
z zaistnieniem których niezbędne jest zapewnienie stosownej pomocy,  poprzez zakład leczniczy, z którym ma 
podpisaną umowę – Gabinet Weterynaryjny DOGWET s.c. Elżbieta Maciąg, Konrad Maciąg ul. Główna 58, 
18-210 Szepietowo.

2. Informacja o wskazanym w ust. 1 Gabinecie Weterynaryjnym zamieszczona będzie na stronie 
internetowej Gminy Szepietowo.

§ 12. Plan sterylizacji, kastracji zwierząt.

1. Realizacja planu sterylizacji, kastracji zwierząt w Gminie Szepietowo ma za zadanie ograniczenie 
populacji zwierząt domowych oraz populacji zwierząt bezdomnych.

2. Zmniejszenie populacji zwierząt domowych nastąpi poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli 
psów i innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają, do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

3. Gmina Szepietowo dofinansuje zabiegi sterylizacji  i kastracji do wysokości 50 % kosztów przy 
spełnieniu następujących warunków:

a) o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele psów/inne osoby pod których opieką psy się znajdują, którzy 
są mieszkańcami Gminy Szepietowo,

b) właściciel psa/ inna osoba pod której opieką pies się znajduje przedstawi aktualne zaświadczenie 
o szczepieniu przeciw wściekliźnie,

c) jeden właściciel/ osoba po której opieką pies się znajduje może ubiegać się o dofinansowanie  zabiegu dla 
maksymalnie dwóch psów,

d) zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone przez wskazanego przez Urząd Miejski w Szepietowie 
lekarza weterynarii,

4. Plan sterylizacji i kastracji realizowany będzie w ramach posiadanych przez Gminę Szepietowo środków 
finansowych.

§ 13. Finansowanie Programu
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Na realizację zadań wskazanych w programie gmina Szepietowo przeznacza z budżetu środki 
w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), z czego:

1) na odławianie i zapewnienie schroniska bezdomnym zwierzętom przeznacza się 30 000 zł;

2) na opiekę weterynaryjną przeznacza się 15 000 zł;

3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się 500 zł;

4) sterylizację i kastrację psów posiadających właściciela 10 000 zł.
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