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UCHWAŁA NR 0007.77.2019
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Sulechów na 2019 rok
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r., poz. 122)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Sulechów na 2019 rok, zwany w dalszej treści programem.
Rozdział 1
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 2. Gmina Sulechów podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
i opieki w schronisku dla zwierząt i w tym celu zawiera umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla
bezdomnych zwierząt VET-ZOO SEWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980
Trzcianka zwane dalej „schroniskiem” lub „schroniskiem dla zwierząt”.
Rozdział 2
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 3. Koty wolno żyjące otaczane są opieką, realizowaną przez Gminę we współpracy ze społecznymi
opiekunami gniazd kotów tj. osobami, które zadeklarowały nieodpłatne sprawowanie opieki nad kotami wolno
żyjącymi na obszarze gminy, a także organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie gminy,
których statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Opieka, o której mowa powyżej,
obejmuje:
1) dokarmianie wolno żyjących kotów;
2) w przypadku stwierdzenia oznak choroby, sprawowanie opieki weterynaryjnej poprzez korzystanie
z usług podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt wskazanych w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.
Rozdział 3
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 4. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy odławiane są w sposób stały, wg potrzeb na podstawie
informacji uzyskanych od organów Policji, Straży Miejskiej w Sulechowie, lekarzy weterynarii, przedstawicieli
organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców lub
zarządców obwodów łowieckich, mieszkańców gminy oraz innych osób.
2. Gmina realizuje zadania z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt na podstawie zawartej umowy
z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt VET – ZOO SEWIS lek. wet. Zenon
Jażdżewski ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 845

3. Odłowione bezdomne zwierzęta umieszczane są w wyżej wskazanym schronisku dla zwierząt.
Rozdział 4
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta lub wolnożyjące koty dostarczone do schroniska poddawane są zabiegowi
sterylizacji albo kastracji. Zapewnia się przeprowadzenie powyższych zabiegów wyłącznie przez osoby
uprawnione.
2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie stosuje się w przypadku przeciwwskazań do wykonania takiego
zabiegu ze względu na wiek lub stan zdrowia zwierząt.
Rozdział 5
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 6. 1. Dla zwierząt bezdomnych z terenu gminy podejmuje się działania służące wyszukaniu osób
zainteresowanych adopcją bezdomnego zwierzęcia, przyjęcia go pod opiekę i zapewnienia utrzymania.
2. Informacje o bezdomnych zwierzętach, dla których Gmina poszukuje właścicieli zamieszczane są na:
1) stronie www.sulechow.pl – adopcje zwierząt;
2) tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sulechów, wraz ze zdjęciami bezdomnych zwierząt, dla których
poszukuje się właściciela.
3. Osoby, które zdecydują się na adopcję bezdomnego zwierzęcia z terenu gminy przed jego odłowieniem
i umieszczeniem w schronisku, otrzymują karmę dla zwierząt albo obrożę i smycz, o wartości nieprzekraczającej 50 zł.
4. Zwierzęta bezdomne, o których mowa w ust. 3 mogą być również, w razie potrzeby, poddane
niezbędnemu leczeniu umożliwiającemu adopcję, a także zabiegom w postaci szczepienia przeciwko
wściekliźnie, odrobaczenia i odpchlenia wykonanym na koszt Gminy przez podmioty, o których mowa w § 7
ust. 3 niniejszej uchwały, przy czym zabiegi powyższe wykonywane będą jednorazowo przed przekazaniem
zwierzęcia do adopcji.
Rozdział 6
Usypianie ślepych miotów
§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest wyłącznie przez lekarza weterynarii, który uprawniony
jest do zakwalifikowania zwierząt przeznaczonych do uśpienia, jako tzw. ślepy miot.
2. Usypianie ślepych miotów Gmina realizuje na podstawie zawartej umowy z podmiotem prowadzącym
schronisko wskazanym w § 2 niniejszej uchwały.
3. W razie potrzeby, usypianie ślepych miotów będzie realizowane także na podstawie zlecenia przez
Gminę następującym zakładom weterynaryjnym działającym na terenie gminy (wskazanie nazwy podmiotów):
1) Usługi Weterynaryjne lek. wet. Przemysław Brodzikowski ul. Bolesława Prusa 53 66 – 100 Sulechów;
2) Lecznica Dla Zwierząt lek. wet. Władysław Szymański ul. Krańcowa 1 66 – 100 Sulechów;
3) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Martyna Szymczak – Cielma ul. Wiśniowa 9 66 – 100 Sulechów.
Rozdział 7
Gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 8. Gmina zapewnia przechowanie zwierząt gospodarskich, w razie potrzeby, w szczególności zwierząt
gospodarskich odebranych dotychczasowym właścicielom na mocy decyzji Burmistrza Sulechowa
o tymczasowym odebraniu zwierzęcia, w gospodarstwie rolnym Państwa Hanki i Andrzeja Wróblewskich,
Leśna Góra 2 gmina Sulechów, do którego mogą być dostarczone zwierzęta.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–3–

Poz. 845

Rozdział 8
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 9. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach
drogowych, poprzez zawarcie stosownej umowy z podmiotem prowadzącym schronisko wskazanym w § 2
uchwały, a także poprzez korzystanie z usług podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt
wskazanych powyżej w § 7 ust. 3 uchwały.
Rozdział 9
Finansowanie programu
§ 10. 1 Wydatki przeznaczone na realizację programu zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2019 rok
w dziale 900, rozdział 90095, § 4300 i 4210, w wysokości 146.500,00 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą w następujący sposób:
1) usługi weterynaryjne polegające na usypianiu ślepych miotów, całodobowej opiece weterynaryjnej, wykonywaniu zabiegów w postaci szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczenia i odpchlenia – 9.000,00 zł;
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z odławianiem,
sterylizacją albo kastracją zwierząt i zabiegami leczniczymi przeprowadzanymi w schronisku – 130.000,00 zł;
3) zakup karmy dla zwierząt z przeznaczeniem dokarmiania wolno żyjących kotów, poszukiwanie
właścicieli dla bezdomnych zwierząt i sfinansowanie tzw. wyprawki dla zwierząt przekazywanych do adopcji
z terenu gminy – 5.000,00 zł;
4) zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 2.500,00 zł.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie
Izabela Wojewoda

