
UCHWAŁA Nr XIII/110/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 17 marca 2016 r.  

 

w sprawie  określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2016 r.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2016r.” w brzmieniu określonym                      

w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY Nr XIII/110/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 17 marca 2016 r. 

 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2016 r.  

 

 W związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.                  

z 2013r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia                           

31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt.  

 „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2016r.” obejmuje swoim zakresem realizację takich 

zadań jak:  

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie;  

3) odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy;  

4) przeprowadzenie zabiegów sterylizacyjnych lub kastracji zwierząt przebywających                             

w Schronisku; 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych;  

6) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych; 

7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich;  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                        

z udziałem zwierząt.  

 Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie Gminy Sochocin 

zjawisko bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie 

zwierząt.  

 W Programie wskazano podmioty zaangażowane w realizację programu, realizatorów 

programu oraz wysokość zaplanowanych kosztów na realizację programu.  

 Projekt Programu był konsultowany z powiatowym lekarzem weterynarii, organizacją 



społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcami lub 

zarządcami obwodów łowieckich, działającymi na obszarze gminy.  

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sochocin w 2016 r.  

 

 

       
 

 

 

 


