
Projekt 
 
z dnia  6 marca 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 
poz. 40) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Rada 
Miejska w Augustowie  uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Augustowie 

 
 

Alicja Dobrowolska 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Augustowie 

z dnia....................2023 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miasto Augustów w 2023 roku. 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) schronisku, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę „SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt 
Marta Chmielewska z siedzibą w miejscowości Żarnowo Pierwsze nr 9A, 16 - 300 Augustów, prowadząca 
działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt z którym Burmistrz Miasta 
Augustowa podpisał umowę oraz współdziałająca z podmiotem prowadzącym działalność weterynaryjną, 

2) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 roku; 

3) gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone w Augustowie przy ulicy 
Fabrycznej 14, które przyjmuje bezdomne zwierzęta gospodarskie z terenu wyznaczonego 
administracyjnymi granicami Gminy Miasto Augustów i zapewnia im opiekę, 

4) organizacjach społecznych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, 
których celem statutowym jest ochrona zwierząt i edukacja w zakresie ich humanitarnego traktowania, 

1. Koordynatorem programu jest Burmistrz Miasta Augustowa. 

2. Realizatorami programu są: 

1) na poziomie Miasta Augustowa -  Wydział Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Augustowie; 

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą 
Miasto Augustów. 

I. CEL I ZADANIA PROGRAMU 

1) Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację   zadań wynikających 
z zapisów ustawowych. 

2) Realizacja zadań, określonych w Programie ma zmierzać do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt 
trafiających pod opiekę Schroniska dla bezdomnych zwierząt, które powinny być kierowane tam 
w ostateczności, jeżeli wszystkie inne sposoby objęcia opieką zawiodą. 

II. ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Augustów miejsca w schronisku dla 
zwierząt,  realizuje: 

„SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska z siedzibą w miejscowości 
Żarnowo Pierwsze nr 9A, 16 - 300 Augustów, poprzez przyjęcie zwierząt bezdomnych wyłapanych 
z terenu Gminy Miasto Augustów, zapewnienie opieki oraz wykonywanie zdjęć odłowionych zwierząt 
z terenu Gminy Miasto Augustów i umieszczanie ich na profilu społecznościowym schroniska wraz 
z podaniem informacji o dacie i miejscu odłowu na podstawie zawartej z Gminą Miasto Augustów 
umowy. 

III. OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje: 

1) Burmistrz Miasta Augustowa za pomocą Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Opieki nad 
Zwierzętami, poprzez: 
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- organizowanie dokarmiania kotów wolno żyjących, po uprzednim ustaleniu potrzeb dokarmiania oraz 
ilości kotów, którym należy pomóc, 

- zakup i wydanie karmy w przypadku stwierdzenia wystąpienia potrzeby dokarmiania, 

- podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących, 

- przeprowadzanie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących. 

IV. ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Augustów realizuje: 

„SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska z siedzibą w miejscowości 
Żarnowo Pierwsze nr 9A, 16 - 300 Augustów. 

V. OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKU DLA 
ZWIERZĄT 

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację 
zwierząt, w szczególności bezdomnych psów przyjętych do schroniska. 

Powyższe realizuje „SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska z siedzibą 
w miejscowości Żarnowo Pierwsze nr 9A, 16 - 300 Augustów poprzez wykonywanie tych zabiegów, 
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan 
zdrowia lub wiek. 

2. Gmina Miasto Augustów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami umożliwia 
bezpłatne usypianie ślepych miotów psów i kotów, które posiadają właściciela wg możliwości finansowych 
Gminy Miasto Augustów, do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie 
Gminy Miasto Augustów na 2023 rok, oraz dodatkowo dokonuje usypiania ślepych miotów w schronisku. 

Usypianie ślepych miotów psów w okresie do 10 dnia życia, które mają jeszcze nie wykształcony wzrok 
przeprowadzane będzie w Schronisku „SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta 
Chmielewska z siedzibą w miejscowości Żarnowo Pierwsze nr 9A, 16 - 300 Augustów poprzez dokonanie 
przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów utrzymywanych w schronisku oraz przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami przez lekarzy weterynarii świadczących usługi 
w Augustowie na zgłoszenie mieszkańca. 

3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez obligatoryjną sterylizację bezdomnych 
kotek wg możliwości finansowych Gminy Miasto Augustowa, do momentu wyczerpania środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Augustów na 2023 rok. 

Po wykonaniu sterylizacji oznaczenie kotki poprzez nacięcie ucha w celu zapobiegania powtórnemu 
wyłapania kotki, której wykonano zabieg. 

Sterylizacja bezdomnych kotek oraz oznakowanie przeprowadzane będzie przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami przez lekarzy weterynarii świadczących usługi w Augustowie na 
zgłoszenie mieszkańca. 

4. Gmina Miasto Augustów umożliwia przeprowadzanie kastracji i sterylizacji psów i kotów posiadających 
właściciela z terenu Gminy Miasto Augustów w ramach: 

- Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, 

- Porozumienia ze Związkiem Komunalnym „Biebrza”, 

do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację powyżej 
wymienionych zadań w 2023 roku. 

5. Kastracje i sterylizacje psów i kotów, które posiadają właściciela przeprowadzane będą przez 
wyłonionego przez Gminę Miasto Augustów lekarza weterynarii świadczącego usługi w Augustowie na 
zgłoszenie mieszkańca.  Zabiegi kastracji i sterylizacji będą wykonywane w Gabinecie Weterynaryjnym Michał 
Kur, ul. Wierzbna 1, 16 – 300 Augustów. 

VI. POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizować będą: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B3A54B8D-EF1E-4561-9399-05BDA02B493E. Projekt Strona 2



1) „SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska z siedzibą w miejscowości 
Żarnowo Pierwsze nr 9A, 16 - 300 Augustów poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania 
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym i zdolnym 
zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2) Burmistrz Miasta Augustowa poprzez promocję adopcji psów ze schroniska na stronie internetowej Urzędu 
oraz na profilu społecznościowym Gminy Miasto Augustów, a także prowadzenie innych działań 
zmierzających do pozyskania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

3) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt współpracujące z Gminą 
Miasto Augustów poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych, adopcyjnych i promujących posiadanie psa ze 
schroniska. 

VII. USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

Gmina Miasto Augustów umożliwia bezpłatne usypianie ślepych miotów psów i kotów, które  wg 
możliwości finansowych Gminy Miasto Augustów, do momentu wyczerpania środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Augustów na 2023 rok, oraz dodatkowo dokonuje usypiania 
ślepych miotów w schronisku. 

1. Usypianie ślepych miotów psów i kotów, przeprowadzane będzie przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Opieki nad Zwierzętami przez lekarzy weterynarii świadczących usługi w Augustowie na zgłoszenie 
mieszkańca. 

VIII. ZAPEWNIENIE MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt bezdomnych gospodarskich wskazuje się Gospodarstwo 
Rolne Michał Dyczewski położone w Augustowie przy ulicy Fabrycznej 14, 16 – 300 Augustów. 

IX. OPIEKA WETERYNARYJNA W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych 
z udziałem zwierząt realizują: 

1) „SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska z siedzibą w miejscowości 
Żarnowo Pierwsze nr 9A, 16 - 300 Augustów 

2) Burmistrz Miasta Augustowa poprzez zawarcie umowy z „SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla 
Zwierząt Marta Chmielewska z siedzibą w miejscowości Żarnowo Pierwsze nr 9A, 16 - 300 Augustów, na 
wykonywanie usług w zakresie udzielania w nagłych przypadkach pomocy weterynaryjnej bezdomnym 
zwierzętom oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt przy udziale innych podmiotów min. Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec 
Twierdza 8, 19 – 110 Goniądz oraz wskazanym lekarzem weterynarii. 

X. ZNAKOWANIE ZWIERZĄT 

Znakowanie zwierząt, w szczególności psów realizują: 

1) „SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska z siedzibą w miejscowości 
Żarnowo Pierwsze nr 9A, 16 - 300 Augustów poprzez: 

a) znakowanie bezdomnych psów przyjmowanych do Schroniska, poprzez wszczepienie mikroczipa 
identyfikującego oraz wpisanie i utrzymanie tego numeru w bazie danych; 

b) założenie karty ewidencyjnej dla nowo przyjętego zwierzęcia; 

2) Gabinet Weterynaryjny Michał Kur ul. Wierzbna 1, 16 – 300 Augustów poprzez: 

a) znakowanie zwierząt właścicielskich po przeprowadzonym zabiegu kastracji i sterylizacji psów 
i kotów w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, poprzez wszczepienie mikroczipa 
identyfikującego oraz wpisanie i utrzymanie tego numeru w bazie danych; 

XI. DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

Burmistrz Miasta Augustowa w ramach Programu przy udziale zainteresowanych organizacji 
pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt i współpracujących z Gminą Miasto 
Augustów prowadzić będą działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców 
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w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt między 
innymi poprzez: 

1) zachęcenie kadry pedagogicznej w szkołach i przedszkolach do włączenia do treści programowych 
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt 
domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami; 

2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji, happeningów dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego 
traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami oraz osobami prawnymi i prywatnymi, zainteresowanymi ochroną zwierząt; 

3) współpracę ze schroniskami dla zwierząt polegającą na organizowaniu wspólnych akcji edukacyjnych oraz 
akcji adopcyjnych; 

4) promocje działań zmierzających do identyfikacji psów na terenie Gminy Miasto Augustów poprzez ich 
znakowanie za pomocą mikroczipa. 

XII. FINANSOWANIE PROGRAMU 

1) Środki na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Miasto 
Augustów na rok 2023 w wysokości 368 689,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem  tysięcy sześćset 
osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym: 

a) wyłapywanie, przejęcie, zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto 
Augustów przez schronisko w wysokości 221 400,00 zł, 

b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami: 

- zakup karmy - 4 500,00 zł, 

- sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących  - 5 000,00 zł, 

c) usługi całodobowe weterynaryjne – 72 589,00 zł 

d) sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich: 

- Augustowski Budżet Obywatelski 2023 – 50 000,00 zł 

- porozumienia ze Związkiem Komunalnym Biebrza - 3 000,00 zł 

e) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich – 1 000,00 zł 

f) edukacja mieszkańców Augustowa – 200,00 zł 

g) usypianie ślepych miotów – 2 000,00 zł 

h) realizacja zadań publicznych Gminy Miasto Augustów – 10 000,00 zł 

2) Środki finansowe określone w Programie będą wydatkowane w sposób wynikający z ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, tak aby zrealizować zadanie uzyskujące najlepsze efekty z danych 
nakładów, w sposób celowy i oszczędny. 
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Uzasadnienie 

Art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) zobowiązuje 
Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę. 

Zgodnie z założeniami ustawy o ochronie zwierząt uchwalenie przez gminy programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przyczyni się do ograniczenia 
bezdomności zwierząt. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 roku, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1)  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2)  Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3)  Odławianie bezdomnych zwierząt. 

4)  Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 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 przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. 

9)  Plan znakowania zwierząt. 

10) Wysokość środków finansowych na realizację Programu. 

11) Plan sterylizacji i kastracji zwierząt, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych 
osób, pod których opieką zwierzęta pozostają, 

12)  Edukację mieszkańców Augustowa na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych i gospodarskich. 

W Programie wskazano realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość posiadanych środków 
finansowych w roku 2023 na ich realizację. 
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