
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/231/17 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605, poz. 1948 i poz. 2102),  

po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim, Koła Łowieckiego ,,Ryś”  

w Bielsku Podlaskim, Koła Łowieckiego ,,Podlasiak” w Bielsku Podlaskim, Fundacji na Rzecz Prawnej 

Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „Lex Nova” w Leżajsku, Bielskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz umieszczeniu na stronie internetowej Miasta Bielsk Podlaski celem zaopiniowania, Rada 

Miasta Bielski Podlaski uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Igor Łukaszuk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
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Załącznik do uchwały nr XXIX/231/17 

Rady Miasta Bielsk Podlaski 

z dnia 28 marca 2017 r. 

PROGRAM 

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI W 2017 R. 

Rozdział 1 

Wprowadzenie 

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

poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, z 2016 r. poz. 1605, poz. 2102), zwanej dalej 

u.o.o.z.. 

1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwały w sprawie „Programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski  

w 2017 r.”, zwanego dalej ,,Programem” jest art. 11a u.o.o.z. 

2. Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, przez które w świetle w/w ustawy rozumie się 

,,zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie 

ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały”.  

Przez zwierzęta domowe ustawodawca rozumie ,,zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza”; 

Zwierzętami gospodarskimi natomiast są: ,,zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich”; 

3. Większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolno 

żyjących, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa nie tylko w Polsce, ale również w naszym 

mieście. Statystyka odłowów psów na terenie miasta Bielsk Podlaski w latach 2014 – 2016 była następująca,  

a mianowicie w: 

1) 2014 r. - zostało dostarczonych do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Grażyna Jadwiga Dworakowska, 

12-230 Biała Piska, Radysy 13 – 25 psów i 3 szczeniaki; 

2) 2015 r. – 20 psów do w/w schroniska; 

3) 2016 r. – bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Bielsk Podlaski były kierowane w I półroczu do schroniska 

w Radysach, natomiast w II półroczu 2016 r. do schroniska ,,Sonieczkowo”, Marta Chmielewska, 

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9 A, 16-300 Augustów. W ubiegłym roku 

łącznie do obu schronisk trafiło 12 psów i 5 szczeniaków z miasta Bielsk Podlaski. W 2017 r. ponownie 

została zawarta umowa ze schroniskiem ,,Sonieczkowo”.  

4. Zmniejszenie liczby odłowów psów było możliwe dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Miasta Bielsk 

Podlaski, współpracujących ze schroniskami, a także z organizacjami społecznymi, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, jak również zaangażowaniu innych osób dobrej woli bezinteresownie 

pomagających bezdomnym zwierzętom. 

5. Koty mogą występować jako: 

1) 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. Ważnym elementem zapobiegania bezdomności 

jest współpraca z zarządami spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych; 

2) koty bezdomne, z powodów między innymi wskazanych w ust. 6. 
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6. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie; 

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli; 

3) śmierć lub choroba właściciela lub osoby sprawującej opiekę nad zwierzęciem; 

4) ucieczki zwierząt; 

5) łatwość pozyskiwania zwierząt; 

6) panujące mody na dane rasy zwierząt; 

7) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

7. W dniu 6 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2102). Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadziła bardzo ważne 

zmiany, które dają szansę na faktyczne, większe zmniejszenie bezdomności zwierząt, tj.: 

1) rozszerzyła obowiązki gmin o podejmowanie działań polegających na ,,zapobieganiu bezdomności 

zwierząt” (wcześniej obowiązek gmin polegał jedynie na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom  

oraz na ich wyłapywaniu); po wprowadzeniu w art. 11 ust. 1 u.o.o.z. zmiany przepisu - obecne brzmienie 

treści zadania gminy jest kompatybilne z nazwą Programu (program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) określoną w art. 11a ust. 1 u.o.o.z.;  

2) dała radom gmin większe kompetencje w tworzeniu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, poprzez  stworzenie otwartego katalogu zawartości Programu 

(art. 11a ust. 2 u.o.o.z posiada obecnie następujące brzmienie: „Program, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje w szczególności:”), co pozwala na znaczne uelastycznienie sposobu realizacji zadania własnego 

przez gminy, w szczególności umożliwi prowadzenie w ramach Programu między innymi akcji 

edukacyjnych, a także umożliwia  zastosowanie innych form i sposobów zapobiegania bezdomności; 

3) w art. 11a ust. 3a u.o.o.z., wprowadzono zapis umożliwiający gminom wprost uprawnienie do określania 

planu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, a tym samym wydatkowania środków na takie zadanie,  

a mianowicie, cyt. ,,Program, o którym mowa w ust. 1, może obejmować plan sterylizacji lub kastracji 

zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których 

opieką zwierzęta pozostają.” Wprowadzenie tego rodzaju zmiany umożliwia wydatkowanie środków 

publicznych na sterylizację i kastrację zwierząt posiadających właścicieli lub osób sprawujących opiekę 

nad zwierzętami. 

8. Program wskazuje różne sposoby walki z bezdomnością. W związku z tym, że najskuteczniejszym 

sposobem walki z bezdomnością jest zapobieganie niekontrolowanej rozrodczości (poprzez sterylizacje  

lub kastrację zwierząt), podstawowym narzędziem będzie finansowanie oraz dofinansowanie tych zabiegów 

przez Miasto jak również finansowanie oraz dofinansowanie znakowania psów i kotów, edukacja mieszkańców 

w zakresie sprawowania opieki i ochrony zwierząt. Ważnym celem edukacji jest uświadomienie mieszkańcom, 

że pies czy kot jest naszym przyjacielem, natomiast niewłaściwe traktowanie tych zwierząt może spowodować 

u nich agresję, przez co mogą stać się nieprzyjazne człowiekowi. Sterylizacja i kastracja (pozbawienie 

możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych, to norma we wszystkich cywilizowanych 

krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.  

Sterylizacja lub kastracja psów i kotów, zarówno bezdomnych (w schroniskach jak i na wolności), kotów 

wolnożyjących a także psów i kotów posiadających właściciela lub opiekuna będzie dokonywana  

w wyłonionej przez Miasto w drodze odpowiedniego postępowania lecznicy weterynaryjnej. Bodźcem, 

który może zachęcić mieszkańców do podjęcia decyzji sterylizacji lub kastracji oraz znakowania swojego 

kota lub psa będzie dofinansowanie ze środków Miasta tego rodzaju usług (50% wartości). Warunkiem 

jednak będzie obowiązek łącznego wykonania tych usług. Efektem znakowania psa lub kota będzie 

umieszczenie danych właściciela lub opiekuna w bazie identyfikacji zwierząt. Miasto zakłada również 

szeroko zakrojoną współpracę z mieszkańcami (wolontariuszami), z organizacjami zajmującymi  

się statutowo ochroną zwierząt, władzami spółdzielni mieszkaniowych, władzami innych j.s.t, zwłaszcza 

sąsiednich. 
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9. Należy podkreślić, że wskazane w Programie działania, które zostaną podjęte, dzięki nowelizacji ustawy, 

mają na celu stworzenie w miarę spójnego systemu zapobiegania bezdomności oraz sprawowania opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, ma zmierzać do ograniczenia liczby 

bezdomnych zwierząt (zwłaszcza psów i kotów) trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt, które powinny być kierowane tam w ostateczności, jeżeli wszystkie inne sposoby objęcia opieką 

zawiodą. 

Rozdział 2 

Cel i zadania Programu 

§ 1. 1. Celem niniejszego Programu jest zapewnienie przez Miasto opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz podjęcie działań zmierzających do zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski 

w 2017 r. 

2. Referatem właściwym do wykonania zadań określonych w niniejszym Programie będzie Referat 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. 

§ 2. W celu realizacji Programu będą wykonywane następujące zadania: 

1) opieka nad bezdomnymi kotami, kotami wolno żyjącymi przez: 

a) schronisko dla zwierząt, do którego będą kierowane tylko w ostateczności bezdomne koty; schronisko 

zobowiązane będzie do: 

- odławiania bezdomnych kotów w celu skierowania do schroniska, 

- transportu kotów do schroniska, 

- zapewnienia miejsca w schronisku, 

- obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji kotów, 

- znakowania kotów, 

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych kotów (przeprowadzanie adopcji), 

- usypiania ślepych miotów, 

- zapewnienia opieki weterynaryjnej, 

- prowadzenia właściwej dokumentacji, w tym medycznej; 

b) współpracę z wolontariuszami działającymi na terenie Miasta – Społecznymi Opiekunami Kotów, 

zarejestrowanymi w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski,  w tym polegającą na: 

- dokarmianiu bezdomnych kotów oraz kotów wolnożyjących, poprzez zakup karmy i wydawanie jej 

Społecznym Opiekunom Kotów, 

- prowadzeniu działań adopcyjnych, 

- w razie konieczności udzielaniu wsparcia finansowego przez Miasto wolontariuszom, w miarę 

posiadanych środków, w opiece nad kotami bezdomnymi oraz kotami wolnożyjącymi, np. zakup 

leków, środków opatrunkowych, konsultacje z lekarzem weterynarii, itp.; 

2) opieka nad bezdomnymi psami przez: 

a) schronisko dla zwierząt, które będzie zobowiązane do: 

- odławiania bezdomnych psów w celu skierowania do schroniska, 

- transportu psów do schroniska, 

- zapewnienia miejsca w schronisku, 

- obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji psów, 

- znakowania psów, 

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych psów (przeprowadzanie adopcji), 
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- usypiania ślepych miotów, 

- zapewnienia opieki weterynaryjnej, 

- prowadzenia właściwej dokumentacji, w tym medycznej; 

b) współpracę z wolontariuszami działającymi na terenie Miasta – Społecznymi Opiekunami Psów, w tym 

między innymi w zakresie sprawowania czasowej opieki nad zwierzęciem (pełnienie funkcji czasowego 

opiekuna bezdomnego psa), np. po sterylizacji lub kastracji do czasu adopcji psa, prowadzeniu działań 

adopcyjnych; 

3) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

5) edukacja mieszkańców miasta Bielsk Podlaski w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, 

sprawowania właściwej opieki i ochrony zwierząt; 

6) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub 

innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają; 

7) plan znakowania zwierząt w gminie. 

§ 3. W celu realizacji niniejszego Programu w ramach opieki nad zwierzętami oraz w celu zapobiegania 

bezdomności Miasto będzie współpracować z: 

1) organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt; 

2) zarządami spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Miasta; 

3) wolontariuszami działającymi na terenie Miasta; 

4) innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza sąsiednimi. 

Rozdział 3 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi  

§ 4. 1. Schronisko. Miasto organizuje postępowanie dotyczące wyłonienia schroniska dla zwierząt 

bezdomnych z terenu miasta Bielsk Podlaski, które odłowi bezdomne zwierzę, zapewni transport zwierzęcia  

do schroniska, zapewni bezdomnym zwierzętom miejsce i schronienie w schronisku, będzie sprawowało 

właściwą opiekę nad zwierzętami w schronisku, zwłaszcza zapewni im wyżywienie oraz niezbędną opiekę 

lekarsko – weterynaryjną, obligatoryjną sterylizację lub kastrację, usypianie ślepych miotów, oraz  znakowanie 

a także adopcje tych zwierząt. 

2. W 2017 r. Miasto zawarło umowę ze schroniskiem ,,Sonieczkowo”, Marta Chmielewska, Schronisko  

Dla Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9 A, 16-300 Augustów. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się na następujących zasadach: 

1) wyłapywanie zwierząt będzie miało charakter sukcesywny i będzie zlecane wyłącznie podmiotom 

prowadzącym działalność w tym zakresie; podmiotem tym jest schronisko określone w ust. 2; 

2) odłów może być prowadzony wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał 

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

3) odławianiu będą podlegały zwierzęta niebezpieczne, zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi, zwierzęta 

wałęsające się, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie istnieje możliwość 

ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd trwale pozostawało; 

4) w przypadku zagrożenia wynikającego z agresywnego zachowania się zwierząt ich odłów będzie 

przeprowadzony możliwie najszybciej; 

5) wszystkie odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt. 

4. Miasto będzie kierować do schroniska zwierzęta w razie konieczności, a zwłaszcza w przypadkach 

określonych w ust. 3 pkt 3. 

5. Obligatoryjne wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku, usypianie ślepych 

miotów będzie odbywało się na następujących zasadach: 
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1) zabiegi będą wykonywane tylko przez lekarza weterynarii zgodnie ze sztuką lekarską; 

2) zabiegom powyższym nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od czasu ich umieszczenia w schronisku  

z uwagi na konieczność odbycia kwarantanny lub możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna 

zwierzęcia oraz zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania takich zabiegów z uwagi 

na stan zdrowia lub wiek; 

3) usypianie w schronisku ślepych miotów psów lub kotów w sytuacji, gdy odłowiona z terenu naszego miasta 

samica urodzi je w schronisku. 

§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami oraz kotami wolno żyjącymi na terenie Miasta,  

z wyłączeniem opieki sprawowanej przez schronisko, realizowane będzie również w ramach współdziałania  

z organizacjami społecznymi oraz wolontariuszami – Społecznymi Opiekunami Kotów w sposób następujący: 

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów bezdomnych oraz kotów wolno żyjących, w tym między 

innymi: 

a) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, w celu dostarczania pokarmu do tych miejsc 

oraz zapewnienie im w razie konieczności opieki weterynaryjnej, 

b) sfinansowanie zlecenia uśpienia ślepych miotów, sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych oraz kotów 

wolno żyjących z terenu miasta Bielsk Podlaski, które zostaną odłowione, a po wykonaniu zabiegu 

wypuszczone na wolność w miejscu ich odłowienia. Zabiegi uśpienia ślepych miotów kotów wolno 

żyjących, sterylizacji albo kastracji będą prowadzone tylko przez lekarza weterynarii, 

c) udzielenie kotom bezdomnym oraz kotom wolno żyjącym w razie konieczności innej niezbędnej usługi 

weterynaryjnej np. o charakterze opiekuńczo – leczniczym, 

d) podejmowanie działań adopcyjnych w stosunku do bezdomnych kotów, przed skierowaniem przez 

Miasto tych kotów do schroniska dla zwierząt, które powinno być ostatecznym miejscem ich pobytu; 

2) zakup i wydawanie karmy Społecznym Opiekunom Kotów w celu dokarmiania kotów wolno żyjących, 

przebywających na terenie miasta Bielsk Podlaski. Zakup karmy będzie dokonywany przez Referat 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, gdy taka potrzeba zostanie 

zgłoszona przez organizacje społeczne, wolontariuszy - Społecznych Opiekunów Kotów. 

2. Społeczny Opiekun Kotów po dokonaniu sterylizacji lub kastracji kota przez lekarza weterynarii może 

pełnić funkcję czasowego opiekuna bezdomnego kota lub kota wolnożyjącego tj. zobowiązując się  

do czasowego przechowania zwierzęcia, po przeprowadzonym zabiegu, w swoim domu lub w innym 

bezpiecznym, wskazanym przez niego miejscu oraz do podjęcia działań zmierzających do adopcji bezdomnego 

kota lub umieszczenia kota wolnożyjącego w dotychczasowym jego środowisku. 

3. Szczegółowe zasady podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno żyjących, zasady weryfikacji 

społecznych opiekunów kotów, w tym zasady pełnienia funkcji czasowego opiekuna bezdomnego kota lub kota 

wolnożyjącego, zasady zakupu karmy a także zasady wsparcia finansowego oraz jej wydawania zostaną 

określone w regulaminie. 

§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami przez wolontariuszy. Mieszkańcy Miasta lub inne 

osoby, którym dobro zwierząt, zwłaszcza psów z terenu miasta Bielsk Podlaski jest bliskie, będą mogły  

po wcześniejszej weryfikacji (np. wywiad środowiskowy, ankieta), zarejestrować się w Urzędzie Miasta  

w Bielsku Podlaskim jako wolontariusze, tzw. Społeczni Opiekunowie Psów. 

2. Społeczni Opiekunowie Psów będą mogli między innymi: 

1) informować: 

a) Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski - o wszelkich 

przypadkach bezdomności psów, 

b) Policję - o niewłaściwym traktowaniu psów przez ich właścicieli lub przez osoby sprawujące nad nimi 

opiekę; 
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2) zgłosić do Referatu Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, potrzebę 

przeprowadzenia ze środków budżetu Miasta sterylizacji lub kastracji bezdomnego psa przez wskazanego 

przez Miasto lekarza weterynarii, pod warunkami, określonymi w § 9 pkt 4 lit. a tiret pierwsze podwójne 

tiret drugie; 

3) pełnić funkcję czasowego opiekuna bezdomnego psa. 

3. Szczegółowe zasady współpracy Miasta z wolontariuszami – Społecznymi Opiekunami Psów, w tym 

zasady pełnienia przez nich funkcji czasowego opiekuna bezdomnego psa, zasady podejmowania interwencji 

przez nich w sprawie psów bezdomnych, zasady udzielania przez Miasto wsparcia finansowego zostaną 

określone w regulaminie. 

§ 7. Zwierzęta gospodarskie wymagające opieki będą przekazywane do gospodarstwa rolnego wskazanego 

przez Urząd Miasta mieszczącego się na terenie wsi Krasna Wieś w gminie Boćki (adres w Referacie 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa). 

§ 8. 1. Miasto zapewnia wyłonienie lekarza weterynarii wybranym w drodze odpowiedniego postępowania 

w 2017 r. wykonującego całodobowe usługi weterynaryjne niezbędne na wypadek zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt.  

2. Usługi te będą również obejmować transport zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego  

oraz przechowywanie i przekazanie do schroniska lub utylizacji. 

3. Dyżurnym lekarzem weterynarii jest Pan Jan Roszczenko prowadzący Lecznicę dla Zwierząt,  

ul. Kościuszki 3, 17-100 Bielsk Podlaski. Numer telefonu: 602 507 830. 

Rozdział 4 

Zapobieganie bezdomności zwierząt 

§ 9. Program zakłada podejmowanie działań zapobiegających bezdomności, w ramach których będą 

wykonywane następujące zadania: 

1) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcje). Zadanie będzie realizowane poprzez 

prowadzenie działań zmierzających do odszukania właściciela lub opiekuna, pozyskiwania nowych 

właścicieli (w przypadku nieskutecznych działań poszukiwawczych właściciela lub opiekuna) i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania poprzez: 

a) prowadzenie akcji adopcyjnych, organizowanych przez schronisko dla zwierząt, wskazane w § 4 ust. 2, 

b) prowadzenie akcji adopcyjnych przez organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt, oraz 

wolontariuszy – Społecznych Opiekunów Kotów oraz Społecznych Opiekunów Psów, którzy będą 

poszukiwać osób chętnych do adopcji bezdomnych zwierząt, 

c) zamieszczanie informacji na ten temat na stronie internetowej Miasta Bielsk Podlaski; 

2) usypianie ślepych miotów; 

3) edukacja mieszkańców miasta Bielsk Podlaski w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, np. poprzez 

zamieszczanie na stronie internetowej Miasta Bielsk Podlaski artykułów, komunikatów, sporządzanie 

ulotek, przeprowadzanie prelekcji itp; edukacja mieszkańców miasta Bielsk Podlaski będzie miała na celu 

między innymi obalenie stereotypów, mitów związanych ze sterylizacją lub kastracją zwierząt,  

w szczególności psów i kotów, będzie zmierzała do zapobiegania bezdomności zwierząt, uczyła 

sprawowania właściwej opieki i ochrony zwierząt, a także uczyła wzajemnych, przyjaznych relacji między 

człowiekiem a zwierzęciem, pamiętając o tym, że, cyt.: art. 1 u.o.o.z - „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna 

do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” 

4) akcje sterylizacji lub kastracji będą realizowane w stosunku do: 

a) bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolnożyjących, w tym: 

- bezdomnych psów i kotów: 

- obligatoryjnie w schronisku, o którym mowa w § 4 ust. 2 i na zasadach określonych w § 4 ust. 5  

- na koszt Miasta, 
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- na wniosek wolontariusza - Społecznego Opiekuna Kota lub Społecznego Opiekuna Psa,  

w wyznaczonej przez Miasto lecznicy weterynaryjnej – na koszt Miasta, pod warunkiem uprzedniego 

zobowiązania się na piśmie przez ww. wolontariusza do pełnienia funkcji czasowego opiekuna 

bezdomnego psa, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3, lub odpowiednio do pełnienia funkcji czasowego 

opiekuna bezdomnego kota, o którym mowa w § 5 ust. 2, bądź podjęcia działań zmierzających do 

adopcji bezdomnego kota lub psa, 

- kotów wolno żyjących - na wniosek wolontariusza - Społecznego Opiekuna Kota w wyznaczonej 

przez Miasto lecznicy weterynaryjnej – na koszt Miasta, pod warunkiem uprzedniego zobowiązania 

się przez ww. wolontariusza na piśmie do pełnienia funkcji czasowego opiekuna kota wolno żyjącego, 

o którym mowa w § 5 ust. 2; 

5) plan sterylizacji lub kastracji będzie dotyczył psów i kotów posiadających właściciela lub pozostających 

pod opieką innych osób (opiekuna) zamieszkujących w obszarze Miasta Bielsk Podlaski, przy pełnym 

poszanowaniu praw właścicieli tych zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

Realizowany będzie - przy częściowym dofinansowaniu Miasta - 50% wartości usługi, po uprzednim 

wyrażeniu zgody na znakowanie zwierzęcia. Warunek uprzedniego wyrażenia zgody na znakowanie 

zwierzęcia nie dotyczy zwierząt już oznakowanych; 

6) plan znakowania realizowany będzie w stosunku do: 

a) bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolnożyjących: 

- na koszt Miasta - obligatoryjnie w schronisku, o którym mowa w § 4 ust. 2 - w stosunku  

do bezdomnych kotów i psów, 

- na koszt Miasta - w wyznaczonej lecznicy weterynaryjnej, jeżeli bezdomny pies, kot lub kot wolno 

żyjący, będzie pozostawał pod czasową opieką wolontariusza, o której mowa w pkt 4 lit. a tiret 

pierwsze podwójne tiret drugie i tiret drugie, po zabiegu sterylizacji lub kastracji i zobowiązaniu się 

przez wolontariusza do podjęcia działań adopcyjnych w stosunku do zwierząt bezdomnych lub 

zobowiązaniu się przed dokonaniem zabiegu do umieszczenia kota wolno żyjącego w jego środowisku 

po wykonanym zabiegu, 

b) posiadających właściciela lub pozostających pod opieką innych osób, przy pełnym poszanowaniu praw 

właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają (opiekun), realizowany 

będzie - przy częściowym dofinansowaniu Miasta (50% wartości usługi) pod warunkiem uprzedniego 

wyrażenia zgody na sterylizację lub kastrację zwierzęcia; 

7) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt, o którym mowa w pkt 5 oraz plan znakowania zwierząt, o którym 

mowa w pkt 6 będą finansowane z budżetu Miasta w miarę posiadanych środków; 

8) Szczegółowe zasady realizacji zabiegów sterylizacji lub kastracji bezdomnych psów i kotów oraz kotów 

wolno żyjących, planu sterylizacji lub kastracji w stosunku do psów i kotów posiadających właściciela  

lub opiekuna oraz zasady znakowania psów i kotów z terenu Miasta Bielsk Podlaski (poza schroniskiem), 

oraz partycypacji finansowej Miasta zostaną określone w regulaminie. 

Rozdział 5 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację Programu oraz sposób 

wydatkowania tych środków 

§ 10. 1. Program realizowany będzie ze środków finansowych budżetu Miasta Bielsk Podlaski w łącznej 

wysokości 100 000 zł. 

2. W trakcie roku budżetowego wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszego Programu 

może ulec zmianie. 
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3. Specyfikację planowanych wydatków w 2017 r. na realizację Programu przedstawia poniższa tabela. 

Dział Rozdział 

 

§ § Nazwa § / nazwa zadania Kwota 

900 90003 4300 zakup usług, w tym m. in.: 90 000 

  

 

 

opłata za odłów, utrzymanie zwierząt oraz inne  usługi realizowane przez 

schronisko 43 000 

całodobowa opieka weterynaryjna niezbędne na wypadek zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt  7140 

sterylizacja, kastracja 

39 860 

 

bezdomnych zwierząt - na wniosek wolontariuszy (100% wydatków) 

posiadających właściciela lub osobę sprawująca nad nim opiekę  

(50% wartości usługi), 

znakowanie zwierząt 

 

bezdomnych zwierząt - na wniosek wolontariuszy, po dokonaniu 

sterylizacji lub kastracji (100% wydatków) 

 

posiadających właściciela lub osobę sprawująca nad nim opiekę  

(50% wartości usługi),  

doraźna opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt (kotów i psów) 

4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: 10 000 

 

 

zakup karmy zwierzęcej 

10 000 zakup lekarstw, opatrunków itp. 

RAZEM  100 000 
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