
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

 ORAZ  

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SUCHY LAS 



Gmina Suchy Las zapobiega bezdomności zwierząt 

poprzez realizację „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Suchy Las”.  

 

Program co roku podejmowany jest uchwałą przez Radę 

Gminy Suchy Las zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

 

 

 



Cel i zadania gminy Suchy Las 

   

Zadania priorytetowe gminy Suchy Las, mające na celu zapewnienie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt to: 
  

a) zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla 
zwierząt; 

b) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

c) odławianie bezdomnych zwierząt; 

d) sterylizacja lub kastracja kotów wolnożyjących; 

e) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja psów w schronisku 
dla zwierząt; 

f) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

h) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów. 
  

 



Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z 

głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, dlatego też w 

gminie Suchy Las na mocy Uchwały nr  XXVI/222/2008 Rady Gminy 

Suchy Las z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Regulaminu 

rejestracji i znakowania psów, zachowania względów bezpieczeństwa 

przez właścicieli i posiadaczy zwierząt domowych, oraz wyłapywania 

bezdomnych zwierząt na terenie gminy Suchy Las, istnieje obowiązek 

rejestracji i znakowania psów poprzez czipowanie. Dane o 

zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do Międzynarodowej 

Bazy Safe - Animal, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli 

zagubionych zwierząt.  

 

Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych oraz domowych to 

najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości 

zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich 

sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-

informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów.  

 



 

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków 

mieszkalnych, są elementem ekosystemu wielorodzinnego, a ich 

obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i 

szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie 

należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki 

bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.  

 

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej 

zdrowotności, Urząd Gminy Suchy Las finansuje zabiegi 

sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto, 

wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami 

(karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania 

kotów.  

 

 



Opieka nad zwierzętami 

 
  

Gmina Suchy Las nie posiada schroniska jak i przytuliska dla 

bezdomnych zwierząt. Z tego względu  gmina Suchy Las ma zawarte 

porozumienie w sprawie powierzenia gminie Oborniki Wielkopolskie 

zadania polegającego na przyjmowaniu  bezdomnych psów, w 

prowadzonym przez gminę Oborniki, Schronisku dla bezdomnych 

zwierząt „Azorek” w Obornikach.  

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich 

dokarmianie gmina Suchy Las realizuje poprzez: 

 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (wolontariuszom) 

kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Referacie Ochrony 

Środowiska, 

b) finansowanie leczenia chorych zwierząt, w Przychodni 

Weterynaryjnej, z którą Gmina zawarła umowę. 

 

 



Ogromną i niezastąpioną rolę odgrywają tutaj nasi wolontariusze, którzy 

wychwytują ranne lub chore zwierzęta i we własnym zakresie zawożą je do 

kliniki weterynaryjnej, z którą Gmina ma zawartą umowę.  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

Chore koty przetrzymywane są 

przez naszych wolontariuszy. 

 

Po wyleczeniu zwierząt, 

wolontariusze znajdują dla nich 

nowy dom.  



 

 

 

 

Wolontariusze zajmują się 

także dokarmianiem kotów 

wolnożyjących.  

 

Gmina corocznie zakupuje na 

ten cel 180 kg karmy suchej 

oraz 1000 sztuk konserwy. 

 





 

Na przełomie jesieni i zimy 

corocznie organizujemy zbiórkę 

karmy, kocy oraz środków przeciw 

pchłom dla psów ze Schroniska w 

Obornikach. Punkty zbiórki znajdują 

się w szkołach i przedszkolach na 

terenie gminy oraz w urzędzie 

Gminy. 

 

W celu zwiększenia skuteczności 

akcji zbiórki karmy, umieszczamy 

informację w gazecie 

„Sucholeskiej” wydawanej przez 

Urząd Gminy oraz na stronie 

internetowej urzędu.  

 

 



Odzew mieszkańców na nasz apel niesienia pomocy psom ze schroniska  

jest ogromny co widać na zdjęciach poniżej. 
 



 

 

 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

 

 1. Schronisko Azorek w Obornikach poprzez działania zmierzające do pozyskiwania 

nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym,    

 

Schronisko umieszcza na swojej stronie internetowej zdjęcia psów przeznaczonych do 

adopcji. 



2. Referat Ochrony Środowiska, poprzez działania zmierzające do pozyskiwania 

nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na: 

 

• portalu społecznościowym facebook 

 



 

 ogłoszenia w gazecie „Sucholeskiej” 

 



Dzięki publikowaniu ogłoszeń o adopcji, zwłaszcza tych umieszczanych na 

stronach internetowych, udało się wyadoptować następującą liczbę psów:   

 

Ilość psów poddana adopcji: 

 w 2012 r. – 42 psy           39 % psów, które trafiły do schroniska 

 w 2013 r. – 31 psów       65 % psów, które trafiły do schroniska  

 w 2014 r. – 18 psów       82% psów, które trafiły do schroniska 

 



Budowa nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie 

Gmina Suchy Las przynależy do Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”, 

który w czerwcu 2014 r. rozpoczął budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie 

(gmina Kostrzyn Wielkopolski). Związek tworzy 11 gmin z terenu powiatu poznańskiego. 

Budowa Schroniska wspierana jest również przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 

 

 

 

 



Schronisko ma zapewnić miejsce 350 psom. 

Otwarcie schroniska planowane jest 4 października 2015 r. w Międzynarodowy Dzień 

Zwierząt. 





Projekt schroniska 



 

 

Odławianie bezdomnych zwierząt  

 
 

Odławianie bezdomnych psów z 
terenu Gminy Suchy Las realizuje 
Straż Gminna  poprzez patrole w 
terenie oraz na otrzymane zgłoszenie 
od mieszkańców z terenu gminy 
Suchy Las.  

  

 

W pierwszej kolejności Strażnicy 
starają się odnaleźć właściciela 
błąkającego się psa. Ogromną  rolę 
odgrywa tutaj mikroczip 
wszczepiony psu, na którym znajdują 
się informacje o jego właścicielu. 
Ułatwia to szybkie odnalezienie 
domu psa i znacznie ogranicza ilość 
psów trafiających do schroniska.  

  
 



Bezdomne psy  przewożone są do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do zakładów 

leczniczych, z którymi gmina Suchy Las podpisała umowę. Bezdomne zwierzęta gospodarskie 

przewożone są do gospodarstwa rolnego. 

  

Z terenu gminy Suchy Las odłowiono następującą liczbę psów: 

 2012 r. – 109 psów, 

 2013 r. – 48 psów, 

 2014 r. – 22 psy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwujemy znaczny spadek ilości psów trafiających do schroniska. 

 



Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

 
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację 

psów i kotów, realizują: 

 

1. Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem 

zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 

zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

 

2. Referat Ochrony Środowiska, poprzez: 

 

• finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących, w 

zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła umowę. 

 

 

 



Ilość kotów  wolnożyjących poddana 

zabiegom sterylizacji lub kastracji w 

poszczególnych latach: 

 

 W 2012 r. – 10 kotów, 

 W 2013 r. – 25 kotów, 

 W 2014 r. – 35 kotów. 

 



 

Wyłapywaniem kotów 

wolnożyjących i przewożeniem 

ich do kliniki weterynaryjnej, na 

zabiegi sterylizacji lub kastracji  

zajmują się nasi wolontariusze. 

 

Po  wykonanym zabiegu koty 

przetrzymywane są przez kilka dni 

w klatkach u wolontariuszy. 

 

Po zagojeniu rany, koty zostają 

poddane adopcji lub są 

wypuszczane na wolność w 

miejscu, z którego zostały 

odłowione. 

 



 

 

Gmina Suchy Las zapobiega bezdomności zwierząt również poprzez prowadzenie 

akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i 

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

gminy Suchy Las, dofinansowania w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i 

kastracji samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie. 

 

Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom, które 

oznakowały elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie.  

 



Ilość psów i kotów (posiadających właścicieli) poddana zabiegom sterylizacji lub kastracji w 

poszczególnych latach: 

  

 2013 r. – 9 zwierząt (1 pies, 8 kotów), 

 2014 r. –  11 zwierząt (3 psów, 8 kotów), 

 2015 r. –  16 zwierząt (4 psy, 12 kotów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2015 r. obserwujemy wzrost liczby refundowanych zabiegów sterylizacji i kastracji według stanu na 

dzień 30.04.2015 r. wykonano już 16 zabiegów (12 kotów, 4 psy).  

Wzrost ten ma związek  z zawarciem umowy z gabinetem weterynaryjnym położonym na terenie gminy 

co zwiększa jego dostępność dla mieszkańców. W poprzednich latach umowa zawarta była z 

weterynarzem z Poznania. 

 

 



Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

  

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

 

a) Schronisko, poprzez zapewnienie 
dyżuru lekarza weterynarii w 
Schronisku, 

 
b) Referat Ochrony Środowiska, 

poprzez zawarcie umowy z Gabinetem 
Weterynaryjnym w zakresie opieki 
weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom 
bezdomnym i kotom wolno żyjącym z 
terenu gminy Suchy Las, w tym: 
 

-    dojazd do miejsca zdarzenia, 
- przeprowadzenie badań, 
- udzielenie pierwszej pomocy, a w razie 

potrzeby transport do lecznicy i 
przetrzymanie zwierząt po  wypadkach. 

  

 



 

 

Lekarz weterynarii, z którym Gmina 

ma zawartą umowę w zakresie 

całodobowej opieki weterynaryjnej, 

współpracuje z Gminą również w 

przypadkach zgłoszeń o 

niewłaściwym traktowaniu zwierząt. 

 

Przykładowo w lutym tego roku do 

Urzędu Gminy Suchy Las wpłynęło 

zgłoszenie o głodzeniu psa. Na 

miejsce pojechała Straż Gminna, 

pracownik Referatu Ochrony 

Środowiska i lekarz weterynarii. Po 

zbadaniu sytuacji okazało się, że 

sygnał był fałszywy. 

 

 

 

 

 

 

 

 Artykuł w gazecie sucholeskiej opisujący naszą  
interwencję 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  Pies, w sprawie którego interweniowaliśmy 



Niestety w 2013 r. Straż Gminna 
dostała zgłoszenie w sprawie 
głodzonego psa, pozbawionego 
opieki, pozostawionego na terenie 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych.  

 

Pies trafił do schroniska a po krótkim 
czasie został adaptowany przez 
nowego właściciela. 

 

W ciągu ostatnich 3 lat na terenie 
Gminy Suchy Las mieliśmy 2 
przypadki niewłaściwego traktowania 
psów. Psy te zostały odebrane 
właścicielom przez Straż Gminną i 
zawiezione do schroniska. 



W ramach zawartej z Gminą umowy 

weterynarz udziela również pomocy 

zwierzętom dziko żyjącym, takim jak 

ptaki czy sarny. 

 

Po prawej zdjęcie myszołowa, który 

miał uszkodzone skrzydła i nie mógł 

latać. Po 2 miesiącach kuracji ptak 

odzyskał całkowitą sprawność. 



  

  

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów  

 
 

Na terenie gminy Suchy Las mieszkańcy mają obowiązek dokonywania trwałego 
znakowania psów na podstawie Uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 
października 2008 r.  
  

 

 

 

Na chwilę obecną w gminie Suchy Las zaczipowanych  

i zarejestrowanych jest 913 psów. 

 

Psy rejestrowane są na podstawie złożonego wniosku  

w międzynarodowej Bazie Safe Animal. 

 

W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie  

15 cyfrowego numeru mikroczipa. 
 

  

  

 



Finansowanie Programu 
 

Środki finansowe przeznaczone na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt: 

 

• 2013 r. – 71 000 zł, w tym: 

                      2 000 zł zakup karmy dla kotów wolnożyjących 

                      3 000 zł sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących 

                      6 000 zł całodobowa opieka weterynaryjna 

                      60 000 zł przyjęcie bezdomnych psów do schroniska w Obornikach 

 

• 2014 r. – 48 500 zł, w tym: 

                    3 000 zł zakup karmy dla kotów wolnożyjących 

                      4 000 zł sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących 

                      7 500 zł całodobowa opieka weterynaryjna 

                      34 000 zł przyjęcie bezdomnych psów do schroniska w Obornikach 

 

 



Wysokość dotacji przekazana  

Schronisku ”Azorek” na  

zapewnienie opieki bezdomnym  

psom z terenu Gminy Suchy Las: 

 

 2012 r. - 110 000 zł, 

• 2013 r. - 60 000 zł, 

• 2014 r. - 34 000 zł. 

 

 

 

Zauważyć możemy zmniejszenie wysokości środków pieniężnych przekazywanych 

Schronisku. Związane jest to z ograniczeniem ilości psów trafiających do 

Schroniska. Na co z kolei ma wpływ, między innymi: 

- czipowanie psów, co umożliwia Straży Gminnej odnalezienie właściciela 

zwierzęcia, 

- zabiegi sterylizacji/kastracji psów (ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt). 
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Dziękuję za uwagę. 
 

                                                                    

                                                             

 
                                                                                                                                                           Prezentację opracowała: 

                                                                                                                                        Anna Jańska 

                                                                                                                                                                                          Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska 

                                                                                                                                                              Urzędu Gminy Suchy Las 


