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UCHWAŁA NR XXX/183/2018
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2018”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.
z 2017r., poz. 1875) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1840) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koło
Łowieckie „Sokół” oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Rada Miejska w Sokołowie
Podlaskim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Hardej
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/183/2018
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 14 marca 2018r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI W ROKU 2018

Celem wprowadzenia
”PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW
PODLASKI W ROKU 2018” jest:
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Sokołów Podlaski,
zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę i innym chorobom odzwierzęcym.
zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnym poprzez sterylizację i kastrację psów i
kotów,
5. edukacja mieszkańców na temat konieczności humanitarnego traktowania zwierząt.
1.
2.
3.
4.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 t. j.)
2. Ustawa z dn. 8. marca 1990r r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t. j. ze
zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnym zwierząt (Dz. U. z 1998 Nr 116, poz.
753)
4. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2017 r. poz. 1289 t. j. ze zm.)
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I. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZDOMNYCH PSÓW
1. Realizacja programu dotyczącego bezdomnych psów polega na:
a. wyłapywaniu psów bezdomnych lub zagubionych przez właścicieli,
b. przewożeniu ich do lecznicy weterynaryjnej, w celu przeprowadzenia podstawowych
badań lekarskich,
c. umieszczaniu psów w Miejskim Schronisku dla Bezpańskich Zwierząt, w celu
zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji,
d. poszukiwaniu dotychczasowego właściciela psa,
e. po okresie kwarantanny przeprowadzeniu sterylizacji, kastracji, szczepień ochronnych
i znakowaniu (np. chip),
f. przekazywaniu psów pod opiekę osobom wyrażającym chęć do tzw. adopcji
zwierzęcia pod warunkiem, że osoba adoptująca przejmuje na siebie obowiązek
utrzymania i opieki nad psem,
g. w miarę możliwości sprawdzanie warunków w jakich utrzymywane są psy
adoptowane,
h. pomoc w utrzymaniu bezdomnych psów w okresie poszukiwania dotychczasowego
właściciela lub nowego domu,
i. dopuszcza się możliwość usypiania ślepych miotów zgodnie z zapisami ustawy o
ochronie zwierząt.
2. W celu umożliwienia realizacji wymienionych działań utworzono:
a. Rejestr psów odłowionych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
Wykonawca wykonujący zadania z zakresu opieki nad zwierzętami
przebywającymi w Miejskim Schronisku będzie prowadził rejestr wyłapanych i
doprowadzonych przez mieszkańców psów, wraz z informacją o ich dalszych losach
(pozostawienie w schronisku, przekazanie do adopcji, nieodpłatne przekazanie
nowemu opiekunowi). Z prowadzonej działalności, przedsiębiorca przedkładać będzie
do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
półroczne raporty zawierające informację o:
- ilości zwierząt przyjętych do schroniska,
- ilości zwierząt oddanych do adopcji,
- ilości zwierząt poddanych eutanazji,
- ilości zwierząt przebywających na koniec danego okresu.
b. Miejskie Schronisko dla Bezpańskich Zwierząt.
Miejskie Schronisko dla Bezpańskich Zwierząt to miejsce, do którego kierowane
są bezdomne psy, psy zagubione lub odebrane właścicielom w ramach interwencji
związanej ze znęcaniem się nad nimi.
Psy przekazywane do schroniska będą poddawane podstawowym zabiegom
weterynaryjnym tj. sterylizacji, kastracji, szczepieniom ochronnym i ewentualnemu
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znakowaniu (np. chip). Zwierzęta z Miejskiego Schroniska mogą zostać nieodpłatnie
przekazane nowemu właścicielowi do tzw. adopcji pod warunkiem że osoba
adoptująca przyjmie na siebie obowiązek utrzymania i opieki nad psem. Kandydat na
opiekuna w ramach adopcji musi podpisać kartę adopcyjną. Urząd Miasta w
Sokołowie Podlaskim prowadzić będzie akcje związaną z poszukiwaniem nowego
domu dla zwierzęcia w ramach adopcji. Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim będzie
propagował akcje adopcyjne poprzez udostępnianie na stronach internetowych
informacji o zwierzętach znajdujących się w Schronisku, a także poprzez organizację
akcji plenerowych i medialnych promujących adopcję zwierząt. W/w akcje mogą być
organizowane przy współudziale Wolontariuszy oraz organizacji, których celem
statusowym jest ochrona zwierząt.
Usługi w zakresie kompleksowej opieki nad zwierzętami przebywającymi w
Miejskim Schronisku wykonuje Maciej Zawadzki, Punkt Unasienniania Zwierząt, ul.
Sadowa 19, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 605 992 575, z którym podpisana została
stosowna umowa. Zakres usług obejmuje w szczególności:
- dwukrotne w ciągu dnia przygotowywanie żywności oraz żywienie zwierząt,
- zapewnienie zwierzętom ciągłego dostępu do wody pitnej,
- dowożenie żywności własnym transportem oraz zakup niezbędnych artykułów ze
środków Miasta,
- czyszczenie kojców dla zwierząt oraz sprzątanie terenu przyległego,
- w okresie zimowym ocieplanie bud i kojców dla zwierząt,
- opieka nad zwierzętami, w tym wzywanie lekarza weterynarii oraz asystowanie w
zabiegach medycznych,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji, wynikającej z przepisów szczegółowych oraz
umowy na wykonywanie zadania.

II. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZDOMNYCH KOTÓW
Realizacja programu dotyczącego bezdomnych kotów polega na wyłapaniu ich, poddaniu
zabiegowi sterylizacji lub kastracji, zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i wypuszczeniu na
wolność w miejscu złapania. Ponadto prowadzone będą dodatkowe działania takie jak:
a. Pomoc w utrzymaniu bezdomnych (wolno żyjących) kotów w okresie zimowym poprzez
ich dokarmianie,
b. Miasto Sokołów Podlaski będzie propagowało akcje adopcyjne poprzez udostępnienie na
stronach internetowych informacji możliwości adopcji bezdomnych kotów,
c. Osoba adoptująca bezdomnego kota może ubiegać się o sfinansowanie 100% zabiegu
kastracji lub sterylizacji,
d. Dopuszcza się możliwość usypiania ślepych miotów zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
zwierząt.
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III. USŁUGI WETERYNARYJNE
W Miejskim Schronisku dla Bezpańskich Zwierząt usługi weterynaryjne, niezbędne dla
prawidłowej realizacji Programu wykonuje Przychodnia Weterynaryjna Tadeusz Ludwiczak,
ul. Ząbkowska 5, 08 – 300 Sokołów Podlaski, tel. 25 781 50 50, z którą Miasto podpisało
stosowną umowę.
Zakres usług obejmuje:
przeprowadzenie badań ogólnego stanu zdrowia psów i kotów,
wystawianie książeczek zdrowia,
szczepienie przeciw wściekliźnie,
inne szczepienia ochronne,
znakowanie (np. chip) psów i kotów,
sterylizacja lub kastracja psów i kotów,
odrobaczanie,
usypianie ślepych miotów i eutanazji zwierząt zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
zwierząt,
i. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

W przypadku dużej liczby zwierząt zakwalifikowanych do zabiegu sterylizacji lub kastracji
Miasto może kierować część z nich do Gabinetu Weterynaryjnego ZOOMEDICA, ul.
Spółdzielcza 7A, 08-300 Sokołów Podlaski, z którym podpisana została stosowna umowa.
IV. ODŁAWIANIE ZWIERZĄT
Usługi w zakresie wyłapywania i ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta
Sokołów Podlaski w roku 2018 wykonuje Maciej Zawadzki, Punkt Unasienniania Zwierząt, ul.
Sadowa 19, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 605 992 575, z którym podpisana została stosowna
umowa. Zakres usług obejmuje:
stosowanie się do przepisów szczegółowych mówiących o sposobie prowadzenia
czynności związanych z wyłapywaniem zwierząt,
b. wyłapywania zwierząt wskazanych przez upoważnionego pracownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sokołowie
Podlaskim,
c. transportowania wyłapanych zwierząt do Miejskiego Schroniska przy ul. Kosowskiej
75 w Sokołowie Podlaskim przystosowanym pojazdem w sposób niestwarzający
zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadający im cierpień,
d. zapewnienia w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej i diagnostycznej podczas
przeprowadzanej akcji wyłapywania i transportu zwierząt,
e. udział w akcjach związanych z potencjalnym zagrożeniem stwarzanym przez
zwierzęta na terenie Miasta Sokołów Podlaski,
a.
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inne działania, które okażą się niezbędne w ramach realizacji ”Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Sokołów Podlaski”.

V. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Wskazuje się gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowości Sokołów Podlaski ul.
Żytnia 6 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich bez możliwości włączania ich
do stada podstawowego.
VI. PLAN STERYLIZACJI LUB KASTRACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
1. Na terenie Miasta Sokołów Podlaski, w ramach „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów
Podlaski w roku 2018” wprowadza się plan sterylizacji lub kastracji bezdomnych
zwierząt obejmujący:
a) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt umieszczanych w Miejskim
Schronisku dla Bezpańskich Zwierząt w Sokołowie Podlaskim,
b) finansowanie sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, w przypadku ich
adopcji przez nowego właściciela oraz kotów wolno żyjących,
c) dofinansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych.
2. Bezdomne psy, przyjęte do Miejskiego Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt w
Sokołowie Podlaskim obligatoryjnie poddawane będą zabiegom sterylizacji lub
kastracji. Do w/w zabiegu zwierzę kwalifikowane będzie przez lekarza weterynarii,
który biorąc pod uwagę stan zdrowia oraz wiek zwierzęcia, określi najdogodniejszy
termin przeprowadzenia zabiegu. Dla zdrowych zwierząt, których wiek jest właściwy
do przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji termin zabiegu nie powinien być dłuższy
niż dwa tygodnie.
3. Miasto Sokołów Podlaski finansować będzie zabiegi sterylizacji lub kastracji
bezdomnych zwierząt. W tym celu, osoba chcąca zaadoptować bezdomne zwierze z
terenu miasta Sokołów Podlaski lub opiekun kota wolno żyjącego powinien złożyć
stosowne podanie w Urzędzie Miasta. Po rozpatrzeniu podania zwierze zostanie
skierowane przez pracownika Urzędu do przeprowadzenia zabiegu.
4. Miasto Sokołów Podlaski dofinansowywać będzie zabiegi sterylizacji lub kastracji
zwierząt domowych w wysokości 50% kosztów zabiegu. W tym celu właściciel
zwierzęcia powinien złożyć stosowne podanie w Urzędzie Miasta. Po rozpatrzeniu
podania zwierzę zostanie skierowane przez pracownika Urzędu do przeprowadzenia
zabiegu.
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VII. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
a. Propagowanie zastosowanych rozwiązań na terenie Miasta Sokołów Podlaski,
b. Współpraca z organizacjami zajmującymi się bezdomnością zwierząt,
c. Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji psów i
kotów zapobiegających nadmiernemu , niekontrolowanemu wzrostowi populacji
zwierząt bezdomnych,
d. Propagowanie nowoczesnych metod znakowania psów – np. mikroczipów
elektronicznych itp.
VIII. WSKAZANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Przewiduje się przeznaczenie kwoty do 60.000 zł. na realizację zadań przewidzianych
w niniejszym Programie:
a. 30.000zł. – na zadania związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt oraz opiekę
nad zwierzętami przebywającymi z Miejskim Schronisku.
b. 16.000 – na zadania związane z opieką weterynaryjną oraz realizację Planu
sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt.
c. 14.000zł.- na pozostałe zadania m.in. dokarmianie zwierząt przebywających w
Miejskim Schronisku, bieżące prace związane z utrzymaniem Schroniska,
dokarmianie bezdomnych i wolnożyjących kotów.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej

