
  
UCHWAŁA NR XXXI/257/18 

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Knyszyn w 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 t.j., poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U z 2017 r. poz. 1840 t.j.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koła Łowieckie 

działające na terenie gminy Knyszyn uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Knyszyn w roku 2018 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                       Irena Wysocka 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1777



Załącznik do uchwały nr XXXI/257/18 

Rady Miejskiej w Knyszynie 

z dnia 29 marca 2018 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KNYSZYN W 2018 r. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 tj.) przebywających na terenie gminy Knyszyn. 

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o: 

1) Gminie- należy przez to rozumieć gminę Knyszyn; 

2) Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Knyszynie; 

3) Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Knyszyna; 

4) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1840 tj.); 

5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć 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; 

6) zwierzętach domowych- należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem 

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

towarzystwa; 

7) programie- należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Knyszyn w 2018 roku. 

Rozdział 2 

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3. Na terenie gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały w odniesieniu do 

pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub 

powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

§ 4. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenie ogólnie dostępnym w obrębie Gminy co do 

których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, będzie przyjmować pracownik Urzędu do spraw ochrony 

środowiska, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela zwierzęcia bądź opiekuna zwierząt. 

2. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa W ust. 1. Pracownik 

Urzędu do spraw ochrony środowiska podejmie działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia 

W schronisku dla zwierząt. 

§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt na podstawie 

umowy zawartej z gminą na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych. 

2. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt, 

prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami. 

3. Realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 prowadzić będzie Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

„Green House” Mateusz Oblacewicz Krzeczkowo 63, 19-100 Mońki. 

§ 6. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia. 

§ 7. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone pod adresem ul. Polna 6. 
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Rozdział 3 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 8. 1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych 

w Rozdziale 2 niniejszego Programu. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, których statusowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy w sezonie jesienno- zimowym; 

2) finansowania kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów. 

Rozdział 4 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 9. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, z wyjątkiem zwierząt, 

u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, są 

poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii. 

Rozdział 5 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 10. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie akcji adaptacyjnych bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy; 

2) prowadzone przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi 

zwierzętami, 

3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska. 

Rozdział 6 

Usypianie ślepych miotów 

§ 11. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów kotów lub psów bezdomnych lub 

posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie gminy. 

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich 

właściciela; 

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza się w schronisku przez lekarza weterynarii; 

Rozdział 7 

Wskazanie miejsca umieszczenia w razie potrzeby zwierząt gospodarskich 

§ 12. Umieszczanie zwierząt gospodarskich nastąpi pod adresem ul. Polna 6, 19-120 Knyszyn 

Rozdział 8 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 13. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizowane będzie przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Green House” Mateusz Oblacewicz Krzeczkowo 

63, 19-100 Mońki. 

Rozdział 9 

Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami 

§ 14. Gmina zobowiązuje się prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

instytucjami, działania edukacyjne m. in. W zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 
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Rozdział 10 

Finansowanie Programu 

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

w wysokości 102.000,00 zł. Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z: 

a) zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

b) odławianie bezdomnych zwierząt, 

c) usług weterynaryjnych objętych programem. 
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