
UCHWAŁA NR XXIII/171/2013
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
       bezdomności zwierząt  na terenie gminy Sobolew na rok 2013”.

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 
106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz.  
289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18,  
poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373,  
z 2012 r. poz. 908, poz. 985),  

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  „Program  opieki  na  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności 

zwierząt  na  terenie  gminy  Sobolew  na  rok  2013”,  w  brzmieniu  określonym  w  załączniku  do 

niniejszej  uchwały,  po  zaopiniowaniu  przez  powiatowego  lekarza  weterynarii  oraz  zarządców 

i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
/-/  Leszek Dariusz Urawski



Załącznik do uchwały Nr XXIII/171/2013 r.
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 18 kwietnia 2013 r. 

PROGRAM 
OPIEKI  NAD ZWIERZĘTAMI   BEZDOMNYMI 

ORAZ  ZAPOBIEGANIA  BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT  NA  TERENIE GMINY 
SOBOLEW  NA  ROK  2013

§ 1

Program  ma  zastosowanie  do  wszystkich  zwierząt  bezdomnych  przebywających  w  granicach 
administracyjnych gminy Sobolew w szczególności  psów i kotów oraz w stosunku do zwierząt 
gospodarskich. 

§ 2

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje Gmina Sobolew 
poprzez umieszczanie  w  Schronisku dla  bezdomnych  zwierząt  Dworakowska Grażyna Jadwiga, 
Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska, na podstawie zawartej umowy.

 
§ 3

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sobolew zleca się  Schronisku dla bezdomnych 
zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska, na podstawie zawartej 
umowy. 

§ 4

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez umieszczanie ogłoszeń 
o adopcji zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy  - tablice ogłoszeń, strona 
internetowa Urzędu: www.sobolew.pl

§ 5

Opieka  nad  wolno  żyjącymi  kotami  realizowana  jest  poprzez  ustalenie  miejsc,  w  których 
przebywają  koty wolno żyjące  oraz zapewnienie  dokarmiania  i   wody  w sytuacjach  gdy brak 
takiego postępowania  będzie mógł spowodować poważne,  negatywne skutki dla zdrowia zwierząt.

§ 6

1. Usypianie ślepych miotów psów i kotów bezdomnych realizuje Gmina Sobolew na podstawie 
umowy zawartej z zakładem leczniczym dla zwierząt:  F.H.U WIW ul. Spokojna 14, 08 – 460 
Sobolew. 

2.  Urząd  Gminy  Sobolew pokrywa  100  % kosztów uśpienia  ślepych  miotów  psów lub  kotów 
bezpańskich.

§ 7

Bezdomne zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa rolnego w miejscowości 



Kownacica 34, którego właścicielem jest Pani Ewa Cieśla, z którą Gmina ma podpisaną umowę. 
 

§ 8

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na 
zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 9

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt  realizowane  jest  przez:  F.H.U  WIW  ul.  Spokojna  14,  08  –  460  Sobolew,  mającą 
możliwość świadczenia usług całodobowo i z którą Gmina ma podpisaną umowę.
   

§ 10

1. Koszty przeznaczone na realizację niniejszego programu w 2013 roku ponosi Gmina Sobolew.
2. Na realizację programu w 2013 r. zabezpieczono w budżecie Gminy Sobolew środki finansowe 

w wysokości 5 000,00  zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

  Przewodniczący Rady
/-/  Leszek Dariusz Urawski
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