DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Kamila Anna Matyszewska
Data: 2018-04-05 14:45:04

Poz. 1524
UCHWAŁA NR XLIX/373/18
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2018 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) po przeprowadzeniu procedury opiniowania z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Grajewie, Kołem Łowieckim „Łoś - Czerwony Bór” w Łomży, Kołem Łowieckim „BÓBR”
w Osowcu, Kołem Łowieckim „WILK” w Grajewie oraz Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Grajewie i stowarzyszeniem „Kociaki i psiaki Adopciaki” w Grajewie uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Grajewo w 2018 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo
Halina Muryjas-Rząsa
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Załącznik do uchwały Nr XLIX/373/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 marca 2018 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA GRAJEWO W 2018 ROKU
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę” - art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840).
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Miasta Grajewo.
§ 2. Wykonawcy programu
Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Grajewo, a działania związane z realizacją Programu
prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo, przy pomocy:
1) podmiotu prowadzącego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krzeczkowie 63 gm. Mońki,
2) osób prawnych i fizycznych działających na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
§ 3. Cel i zadanie Programu
1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grajewo,
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Zadania Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) odławianie bezdomnych zwierząt,
3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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 sterylizacji, kastracji zwierząt.
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Schronisko w miejscowości Krzeczkowo 63 gm. Mońki, zwane dalej Schroniskiem przyjmuje i zapewnia
opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami miasta
Grajewo.
2. Zwierzęta nowo przybyłe poddawane są kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni.
3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w schronisku, bezpośrednio po ich
przyjęciu.
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4. Zwierzęta bezdomne trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia,
są trwale znakowane poprzez podskórne wszczepienie elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzenie
do bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego.
5. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin Schroniska
dla Zwierząt mieszczącego się w miejscowości Krzeczkowo 63, gm. Mońki.
§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym, w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty,
2) zakupienie karmy i przekazanie jej dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Grajewie
w celu wydania społecznym opiekunom mieszkającym w miejscu bytowania kotów wolno żyjących,
Opiekunowie społeczni będą dokarmiać koty oraz zapewniać im wodę pitną w miejscach przebywania,
3) zapewnienie w miarę możliwości miejsc schronienia bezdomnym kotom, w szczególności na okres zimy
w tym poprzez skierowanie w tej sprawie apelu do mieszkańców oraz budowę domków dla kotów
przy współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, Zarządcami Nieruchomości, Spółdzielniami
Mieszkaniowymi, TOZ O/Grajewo.
2. Zapewnienie opieki bezdomnym kotom, w szczególności zwierzętom chorym oraz udzielenie pomocy
wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś leczenie, sterylizacja i kastracja prowadzone
będą przez Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Krzysztof Kacprowski, mieszczący się w Grajewie
przy ul. Konstytucji 3 Maja 24.
3. Po zakończeniu leczenia, przeprowadzeniu sterylizacji i kastracji wolno żyjące koty będą umieszczane
w miejscu, z którego zostały odłowione.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę to dotąd pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta przebywające na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta
Grajewo podlegają stałemu odławianiu.
3. Zgłoszenia od mieszkańców Miasta Grajewo o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Wydział Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo.
4. Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu
jego zasadności podejmuje procedurę związaną z przeprowadzeniem odłowu.
5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego
w § 10 ust. 1.
7. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w schronisku następującym czynnościom i zabiegom:
1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,
2) pomocy lekarsko - weterynaryjnej,
3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
4) po opuszczeniu kwarantanny: oznakowaniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
i niezbędnym szczepieniom profilaktycznym,
5) odławiane zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie
2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
8. W sytuacjach losowych zwierzęta, które utraciły właściciela (zgon, długotrwały pobyt w szpitalu,
pozbawienie wolności itp.) mogą być uznane za bezdomne i przekazane do schroniska dla zwierząt dopiero
po zbadaniu sprawy i wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta Grajewo.
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9. W przypadku pokąsania człowieka przez zwierzęta bezdomne lub pozostawione bez opieki zostają one
odłowione i przewiezione do Schroniska gdzie poddane będą obserwacji w celu wykluczenia klinicznych
objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny lub innych chorób zakaźnych zwierząt.
§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku
1. Sterylizacja albo kastracja wykonywana jest obligatoryjnie w Schronisku dla zwierząt.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być wykonywane tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust, 1 nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się
właściciela lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
3) szczenięta przed ukończeniem 6 miesiąca życia.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Schronisko, poprzez
przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt
przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, organizowanie imprez promujących adopcję
zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami pozarządowymi
statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt.
2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Grajewo podejmuje próbę ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie
zapisanych w bazie danych identyfikacyjnych właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania
zagubionego zwierzęcia.
3. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazywane do adopcji po odbyciu 14 dniowej
kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko - weterynaryjnych.
4. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości,
po podpisaniu umowy adopcyjnej.
§ 9. Usypianie ślepych miotów
1. Bezpłatnemu usypianiu podlegają wyłącznie ślepe mioty zwierząt bezpańskich, przy czym ślepe mioty
bezpańskich psów usypiane będą w Schronisku, a ślepe mioty bezpańskich kotów usypiane będą w Gabinecie
Weterynaryjnym Animal-Vet Krzysztofa Kacprowskiego, mieszczącym się w Grajewie przy ul. Konstytucji
3 Maja 24.
2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia
dla nich właścicieli oraz chore bezdomne w stosunku do których lekarz uzna, że nie rokują nadziei
na wyzdrowienie, a dalsze życie przyniosłoby im cierpienie i ból.
3. Usypianie ślepych miotów dokonywane w Schronisku, będzie wykonywane przez lekarza weterynarii
zatrudnionego w schronisku.
4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez firmę
specjalistyczną, z którą Schronisko ma zawartą umowę na utylizację.
§ 10. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
1. Gospodarstwo rolne Pana Piotra Tarka usytuowane w Grajewie przy ulicy 11 Listopada 48 przyjmie
i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami
miasta Grajewo.
2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie wskazanym w ust. 1 określa porozumienie zawarte
pomiędzy Miastem Grajewo, a gospodarstwem rolnym.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
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1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane będzie przez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Animal-Vet Krzysztofa
Kacprowskiego, mieszczącym się w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 24.
2. Ranne w zdarzeniu drogowym bezdomne zwierzę przewożone będzie do Gabinetu Weterynaryjnego
wymienionego w ust. 1, a koszt jego leczenia ponosić będzie Miasto Grajewo.
3. Informacja o wskazanym w ust. 1 Gabinecie Weterynaryjnym
internetowej Miasta Grajewo.

zamieszczona będzie

na stronie

§ 12. Plan sterylizacji, kastracji zwierząt w mieście
1. Realizacja planu sterylizacji, kastracji zwierząt w mieście ma za zadanie ograniczanie populacji zwierząt
domowych oraz populacji zwierząt bezdomnych.
2. Zmniejszanie populacji zwierząt domowych nastąpi poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli
psów i innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają, do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
3. Miasto Grajewo dofinansuje zabiegi sterylizacji i kastracji do wysokości 80% kosztów przy spełnieniu
następujących warunków:
a) o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele psów/inne osoby pod których opieką psy się znajdują, którzy
są mieszkańcami Grajewa,
b) właściciel psa/inna osoba pod której opieką pies się znajduje przedstawi aktualne zaświadczenie
o szczepieniu przeciw wściekliźnie,
c) jeden właściciel/osoba pod której opieką pies się znajduje może ubiegać się o dofinansowanie zabiegu
dla maksymalnie 2 psów,
d) zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone przez wskazanego przez Urząd Miasta Grajewo lekarza
weterynarii.
4. Plan sterylizacji i kastracji realizowany będzie w ramach posiadanych przez Miasto Grajewo środków
finansowych.
§ 13. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
1. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt nastąpi poprzez
prowadzenie edukacji mieszkańców Grajewa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, konieczności
sterylizacji albo kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi.
2. Miasto Grajewo będzie wspierać działania organizacji społecznych i wolontariuszy obejmujące
promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz akcje edukacyjne
i informacyjne w tym zakresie.
§ 14. Finansowanie Programu
Na realizację Programu na rok 2018 planuje się kwotę 186.500 zł, która przeznaczona będzie między
innymi na:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie - 7.500 zł;
2) sterylizację i kastrację - 8.000 zł;
3) opiekę weterynaryjną – 9.000 zł;
4) opłatę na zbieranie zwłok padłych zwierząt - 500 zł;
5) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi - 1.000 zł;
6) opiekę nad bezdomnymi psami - 150.000 zł;
7) sterylizację i kastrację psów posiadających właściciela - 7.000 zł;
8) akcje edukacyjne mające za zadanie promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku
do zwierząt - 3.500 zł.

