
  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szudziałowo na 2023 rok. 

  

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę” –art. 1 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt.  

  

§ 1.  

1. Celem programu jest:  

1) Zapobieganie bezdomności zwierząt,  

2) Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych.  

3) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.  

  

2. Program obejmuje realizację następujących zadań:  

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  

2) Odławianie bezdomnych zwierząt,  

3) Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku,  

4) Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych,  

5) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizację lub kastrację,  

6) Usypianie ślepych miotów zgodnie z nakazami ustawy o ochronie zwierząt,  

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,  

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt.  

§ 2.  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują:  

1) Pensjonat dla zwierząt „Cyganowo” Czesław Anzel, ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny, na 

podstawie umowy podpisanej przez Gminę Szudziałowo, która obejmie też obowiązek 

wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Szudziałowo;  

2) Przytulisko gminne jako miejsce  czasowego pobytu zwierząt nie  będące schroniskiem,  

w którym zapewniane będą właściwe warunki bytowania  zwierząt w rozumieniu ustawy  

o ochronie zwierząt – zlokalizowane na ul. Kościelnej 34 w Szudziałowie.   

3) Lekarz weterynarii - „Usługi Weterynaryjne, lek. wet. Andrzej Sokołowski”, ul. 3-go Maja,  

16-100 Sokółka, w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 



  

drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na podstawie zawartej między Gminą  

a podmiotem prowadzącym usługi weterynaryjne  umowy;  

4) Gospodarstwo rolne w: Klin 1A, 16-113 Szudziałowo, do którego będą przekazywane 

bezdomne zwierzęta gospodarskie na podstawie zawartej między Gminą a właścicielem 

gospodarstwa umowy;  

5) Urząd Gminy w Szudziałowie poprzez edukację w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki 

nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania;  

6) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi dotyczące realizacji programu.  

 

§ 3. 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane poprzez:  

1) Ustalenie miejsca (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące na 

podstawie  obserwacji i zgłoszeń od mieszkańców gminy;  

2) Zapewnienie dokarmiania ( min. 1 raz dziennie) oraz zapewnienie im stałego dostępu do wody 

pitnej w miejscach ich przebywania, karmę zakupi i dostarczy  Urząd Gminy.  

3) W miarę możliwości zapewnienie miejsca  stałego schronienia i wyżywienia, w szczególności 

na okres zimowy, w tym zwierzętom, które utraciły właściciela w wyniku wypadku losowego;  

4) Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom potrzebującym pomocy w gabinetach 

weterynaryjnych, z którymi Gmina współpracuje;  

5) Ograniczanie populacji kotów wolno żyjących, poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji  

i kastracji w wysokości 100% kosztów brutto, w gabinetach weterynaryjnych, z którymi Gmina 

współpracuje na wniosek potencjalnego opiekuna zwierzęcia;  

6) Powierzenie realizacji w/w zadań  będzie  prowadzić lecznica,  z którą gmina zawarła umowę 

oraz poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi.  

7) Po przeprowadzeniu  zabiegu koty  wrócą  do  miejsca ich  odłowienia  bądź do  adopcji.   

8) Urząd Gminy  Szudziałowo będzie  prowadzić  rejestr  opiekunów  zwierząt wolno bytujących, 

co  zapewni regularny przepływ informacji o stanie zwierząt oraz o konieczności ewentualnej  

pomocy weterynaryjnej.  

§ 4.  

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami następuje poprzez:  

1) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szudziałowo pozostawionych bez opieki,  

w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 

której opieką dotychczas pozostawały;   



  

2) Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Szudziałowo prowadzone 

jest jako działanie o charakterze stałym, przeprowadzane przez cały rok po otrzymaniu 

zgłoszenia;  

3) Odłowienie bezdomnych zwierząt zleca się prowadzącemu schronisko dla bezdomnych 

zwierząt posiadającemu  zezwolenie na  ich  wyłapywanie,  i z którym gmina Szudziałowo ma 

zawartą umowę. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza 

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia;  

4) Zobowiązanie podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt do zapewnienia odbieranym 

psom właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami  

i przepisami prawa oraz obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i warunków wyłapywania 

zwierząt, w tym także w trakcie przewozu.  

5) Zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 2 pkt 

3 programu.  

 

§ 5.  

  

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:  

1) sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych z jednostką 

prowadzącą schronisko. Zabiegi wykonywane będą wyłącznie przez lekarza weterynarii 

zatrudnionego w schronisku; Zabiegi nie będą przeprowadzane w przypadku zwierząt, u których 

istnieją przeciwwskazania do ich wykonania, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;  

2) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji 

i kastracji oraz zapewnienie właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gminy, 

dofinansowania w przypadkach zdarzeń losowych.  

2. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane będzie w następujący sposób:  

1) usypianie może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku oraz w lecznicy dla 

zwierząt;  

2) fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez 

schronisko lub lecznicę.   

§ 6.  

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:  



  

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na 

terenie Gminy Szudziałowo, w tym na stronach internetowych;  

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt, które jest zobowiązane do prowadzenia działań mających 

na celu adopcję zwierząt;  

3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 

zwierząt.  

§ 7.  

Działania edukacyjno - informacyjne realizowane będą poprzez:  

1) prowadzenie kampanii w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich 

humanitarnego traktowania;  

2) propagowanie sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich oraz znakowania tych 

zwierząt;  

3) wspieranie kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz zwierząt domowych, prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt poprzez zamieszczanie 

publikacji na gminnych stronach internetowych;  

4) propagowanie wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt;   

5) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy 

Szudziałowo zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Szudziałowo.  

 

§ 8.  

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowane będzie przez: Pensjonat dla zwierząt 

„Cyganowo” Czesław Anzel, ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny.  

 

§ 9.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane będzie przez: lecznicę weterynaryjną „Usługi Weterynaryjne, lek. wet. Andrzej 

Sokołowski” ul. 3-go Maja ,16-100 Sokółka.  

 

§ 10.  

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane jest poprzez gospodarstwo rolne pod 

adresem: Klin 1A, 16-113 Szudziałowo.  



  

§ 11.  

1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Szudziałowo zarezerwowanych na rok 

2023 w wysokości : 60 000,00 zł.  

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 przeznacza się w szczególności na:  

1) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych, z udziałem zwierząt 

bezdomnych – 4000 zł,   

2) zapobieganie bezdomności zwierząt- zabiegi sterylizacji i kastracji oraz opiekę nad kotami 

wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie – 4 000 zł,   

3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę i utrzymywanie w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt – 52 000 zł.   

3. W trakcie realizacji zadania wysokość środków będzie aktualizowana. W przypadku 

przekroczenia zaplanowanej kwoty nastąpi zwiększenie do poziomu wynikającego z faktycznych 

kosztów realizacji programu.



 

 


