
UCHWAŁA NR XXXIII/264/22 
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE 

z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Szepietowo na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Rada 
Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Szepietowo na rok 2022” 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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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Szepietowo na rok 2022 

 

§ 1. Zadania w ramach 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 przypadku zdarzeń drogowych                  

z udziałem zwierząt. 

§ 2. 1. Sposoby realizacji zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku odbywać się będzie                 

w Schronisku dla Zwierząt w miejscowości Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec, 

prowadzonym przez Panią Marzenę Golańską prowadzącą działalność gospodarczą, 

pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO” Marzena Golańska, ul. Leśna 

23, 05-300 Zamienie; 

2) opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie: 

a) bezpośrednimi opiekunami kotów wolno żyjących będą wolontariusze lub 

opiekunowie kotów, 

b) zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów w miejscach ich przebywania 

nastąpi poprzez zakup karmy przez Urząd Miejski w Szepietowie i przekazanie jej 

opiekunom, 

c) sterylizacja/kastracja wolno żyjących kotów  i usypianie ślepych miotów odbywać 

się będzie w: DOBROVET Wyszyńscy Sp. J, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

2A/1, 18-210 Szepietowo. 

2. Postanawia się: 

1) odławiać bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Szepietowo, w tym pozostawione bez 

opieki, zwierzęta agresywne oraz podejrzane o nosicielstwo chorób zakaźnych. 

Odławianie ma charakter stały; 

2) odławianie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Szepietowo wykonywać będzie: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO” Marzena Golańska, ul. Leśna 23, 05-300 

Zamienie, na podstawie zawartej umowy; 

3) odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, 

a także zadawał im cierpienia; 

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/264/22

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 23 marca 2022 r.
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4) transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu 

przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 3. 1. Zwierzęta w schronisku będą poddawane obligatoryjnemu zabiegowi sterylizacji lub 

kastracji, wykonywanych nie wcześniej niż 4 tygodnie od dnia przyjęcia zwierzęcia do 

schroniska.  

2. Zabieg ten będzie wykonywany przez Gabinet weterynaryjny CITOVET z siedzibą, ul. 

Okrzei 12b, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z którym prowadzący schronisko ma podpisaną 

umowę. 

§ 4. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy 

Szepietowo prowadzić będzie schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina posiada 

podpisaną umowę, poprzez umieszczanie w środkach masowego przekazu informacji                          

o możliwości adopcji odłowionych bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Szepietowo. 

2. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt gospodarskich umieszczanych w wyznaczonym przez 

Gminę gospodarstwie rolnym będzie realizowane przez Urząd Miejski w Szepietowie. 

§ 5. 1. Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów znajdujących się w schronisku będzie 

wykonywane przez lekarza weterynarii w Gabinecie weterynaryjnym CITOVET, ul. Okrzei 

12b, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z którym prowadzący ma podpisaną umowę. 

2.  Schronisko, o którym mowa w ust. 1 będzie prowadziło ewidencje obejmującą wykonywanie 

zabiegów usypiania zwierząt , w której będą odnotowane przyczyny uśpienia zwierząt. 

3.    Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich 

przez uprawnione podmioty i dostarczone do zakładu utylizacji.  

§ 6. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych i przyjętych przez gminę zwierząt 

gospodarskich, Gmina wyznacza gospodarstwo rolne w miejscowości Wyliny – Ruś 48,           

18-210 Szepietowo, z którym gmina posiada podpisaną umowę. 

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych lub 

wszelkich sytuacji kryzysowych z udziałem zwierząt, które wymagają natychmiastowej 

pomocy realizować będzie DOBROVET Wyszyńscy Sp. J., ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 2A/1, 18-210 Szepietowo. 

§ 7. 1. Środki na realizację niniejszego Programu w całości ponosi Gmina Szepietowo. 

2. Środki zabezpieczone na ten cel w roku 2022 wynoszą 70.000,00 zł, w rozbiciu na działania 

związane z: 

1) odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem bezdomnych zwierzętom 

miejsca w schronisku wraz z obligatoryjną sterylizacją lub kastracją i poszukiwaniem 

im właścicieli: 45.000,00 zł; 

2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację, 

a także usypiane ślepych miotów: 18.000,00 zł; 

3) opieką nad bezdomnymi i czasowo odebranymi zwierzętami gospodarskimi: 2.000,00 

zł; 

4) opieką weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych: 

2.000,00 zł; 
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5) utylizacją padłych zwierząt: 2.000,00 zł; 

6) opieką i dokarmianiem kotów wolno żyjących: 1.000,00 zł. 

3. Sposób wydatkowania tych środków będzie realizowany poprzez zapłatę wynagrodzenia za 

usługi na podstawie umów oraz zapłatę za karmę dla kotów na podstawie kosztów zakupu.  
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