
  

UCHWAŁA NR XXXI/245/18 

RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Czyżew w 2018 r. 

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
1)

) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1840) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, 

dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznych, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Czyżew w 2018 r. stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Witold Sienicki

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Poz. 2065



Załącznik do Uchwały Nr XXXI/245/18 

Rady Miejskiej w Czyżewie 

z dnia 29 marca 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Czyżew w 2018 r. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Czyżew, w tym w szczególności do psów, kotów i zwierząt gospodarskich. 

2. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt 

jest w gminie Czyżew największa. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czyżew; 

2) Burmistrzu -  należy przez to rozumieć Burmistrza Czyżewa 

3) Urzędzie Miejskim -  należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Czyżewie, 

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

z 2017 r. poz. 1840); 

5) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Czyżew posiadającą zwierzę lub 

zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale 

6) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Czyżew w 2017 r. 

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego.  

2. Realizatorami Programu są: 

1) Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego; 

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę; 

3) służby porządkowe: Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem; 

4) zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy; 

5) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą. 

Rozdział 2 

Cel programu 

§ 4. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi poprzez: 

1) zapobieganie bezdomności psów i kotów; 

2) ograniczanie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów; 

3) zapewnienie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi i poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych, 

4) zapewnienie opieki nad zwierzętami gospodarskimi, 

5) edukację mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 3 

Zapobieganie bezdomności psów i kotów 

§ 5. 1. Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia mu opieki. 
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2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają przede wszystkim ich 

dotychczasowi właściciele. 

3. Gmina  zapewnia poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy za pośrednictwem 

schroniska, 

2) prowadzenie akcji adopcyjnej przez współpracujące z Gminą organizacje pozarządowe, 

3) prowadzenie akcji edukacyjnych oraz informacyjnych w internecie. 

§ 6. 1. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana również poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to 

jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub 

innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. 

2. Wyłapanym zwierzętom bezdomnym zapewnia się miejsce w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 

w Radysach s.c., Radysy 13, 12-230 Biała Piska, zwanym dalej „schroniskiem”, na podstawie zawartej przez 

Gminę umowy. 

3. Na zakres usług schroniska składa się: 

1) zapewnienie humanitarnego odłowu i transportu odłowionych zwierząt  do schroniska środkami transportu 

posiadającymi zezwolenie powiatowego lekarza weterynarii na przewóz zwierząt, 

2) zapewnienie całodobowego utrzymania odłowionym zwierzętom z terenu Gminy, 

3) prowadzenie ewidencji i oznakowania zwierząt  pochodzących z terenu Gminy, 

4) zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej dla zwierząt przebywających w schronisku, w tym 

obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt, 

5) zapewnienie właściwej pielęgnacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt, 

6) zapewnienie właściwego wyżywienia i warunków bytowych dla zwierząt; 

7) zapewnienie niezbędnego personelu do obsługi zwierząt przebywających w schronisku, 

8) organizowanie adopcji zwierząt przebywających w schronisku i przekazywanie ich zainteresowanym 

osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 

§ 7. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter okresowy i jest podejmowane w celu zapewnienia 

porządku publicznego na terenie Gminy, ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz zagwarantowania 

należytej opieki nad zwierzętami. 

2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych przeprowadza schronisko, z którym Gmina zawarła umowę w tym 

zakresie. 

3. Podmiot wyłapujący zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapewnienia urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt; 

2) zapewnienia środków do przewozu zwierząt; 

3) zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej. 

4. Przy przeprowadzaniu wyłapywania, podmiot wyłapujący może korzystać z pomocy służb 

weterynaryjnych oraz innych służb porządkowych. 

5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się po wcześniejszym ogłoszeniu, co następuje na 21 dni 

przed planowanym terminem poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i tablicach 

ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych wyłapywaniem. 

6. W obwieszczeniach, o których mowa w ust. 5 podaje się: 

1) gatunek zwierząt, 

2) termin wyłapania; 

3) obszar i granice terenu, na którym przeprowadzona będzie akcja wyłapywania; 
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4) dane dotyczące podmiotu prowadzącego wyłapywanie; 

5) adres schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę. 

7. W przypadkach szczególnych na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji 

o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia ludzi przepisy z ust. 5 i 6 nie mają 

zastosowania. 

8. Wyłapane bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska. 

9. Transport zwierząt odbywać się może jedynie środkami transportu do tego przystosowanymi, w których 

zwierzęta będą bezpiecznie i humanitarne przewiezione. 

Rozdział 4 

Ograniczanie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów 

§ 8. 1. Gmina prowadzi działania mające na celu ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów 

poprzez sterylizację samic lub kastrację samców oraz usypianie ślepych miotów.  

2. Gmina zapewnia obligatoryjną sterylizację  albo kastrację zwierząt w schronisku. 

3. W celu wykonania zadania określonego w ust.1 Gmina może zawierać umowy z zakładami leczniczymi 

dla zwierząt na dokonywanie zabiegów dotyczących psów i kotów w zakresie: sterylizacji samic lub kastracji 

samców, usypiania ślepych miotów oraz  trwałego oznakowania za pomocą elektronicznego mikroprocesora. 

§ 9. 1. Gmina pokrywa w całości koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych wolno żyjących, 

a w szczególności wolno żyjących kotów przebywających na terenie gminy. 

2. Zwierzęta bezdomne (koty) po przeprowadzonym zabiegu i oznakowaniu mogą wrócić do miejsc 

poprzedniego bytowania bądź trafić do adopcji. 

3. Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych, o których mowa w ust.1 wykonuje zakład 

leczniczy dla zwierząt – Animals Usługi Weterynaryjne, 18-220 Czyżew, ul. Andrzejewska , na podstawie 

zawartej z Gminą umowy. 

§ 10. 1. Gmina pokrywa w całości koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych. 

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia 

dla nich właścicieli. 

3. Usypianie miotów zwierząt bezdomnych wykonuje zakład leczniczy dla zwierząt– Animals Usługi 

Weterynaryjne, 18-220 Czyżew, ul. Andrzejewska 1, na podstawie zawartej z Gminą umowy. 

Rozdział 5 

Zapewnienie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi i poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych 

§ 11. Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 

zarejestrowani są w Urzędzie Miejskim, 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 12. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom bezdomnym poszkodowanym 

w wypadkach komunikacyjnych poprzez zakład leczniczy dla zwierząt – Animals Usługi Weterynaryjne, 18-

220 Czyżew, ul. Andrzejewska 1, na podstawie zawartej umowy. 

Rozdział 6 

Zapewnienie opieki nad zwierzętami gospodarskimi 

§ 13. 1. Gmina podejmuje działania mające na celu zapewnienie opieki nad zwierzętami gospodarskimi, 

które zostały odebrane czasowo ich dotychczasowym właścicielom na podstawie art.7 ustawy lub z innych 

przyczyn pozbawionymi opieki poprzez: 

1) przekazywanie zwierząt odebranych czasowo gospodarstwu rolnemu, które wyraziło gotowość do przyjęcia 

zwierząt  z zapewnieniem pokrycia kosztów ich utrzymania zgodnie z art. 7 ust.3 i 4 ustawy, 
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2) przekazywanie gospodarstwu rolnemu, o którym mowa w pkt 1, nieodpłatnie na własność zwierząt 

porzuconych lub w stosunku do których sąd orzekł w trybie art. 35 ust. 3 ustawy ich przepadek. 

§ 14. Gmina zapewnia opiekę nad zwierzętami gospodarskimi, o których mowa w § 12 w gospodarstwie 

rolnym Pana Pawła Krasowskiego w Czyżewie ul. Zarębska 45, na podstawie zawartej umowy. 

Rozdział 7 

Edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami 

§ 15. 1. Gmina prowadzi działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców 

w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania 

sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.  

2. Działania edukacyjne, o których mowa w ust. 1, są powierzane organizacjom pozarządowym 

współpracującym z Gminą. 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 16. Na realizację zadań wynikających z niniejszego programu przeznacza się w budżecie gminy środki 

w wysokości 40.000,00 zł, w tym planuje się: 

1) na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom 21.000 zł; 

2) na opiekę weterynaryjną ,sterylizację oraz kastrację bezdomnych psów i wolno żyjących kotów 12.000 zł; 

3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami 2.000 zł; 

4) na pozostałe działania, przewidziane w Programie 5.000 zł. 

§ 17. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez: 

1) zlecanie wykonania zadań publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ), 

2) zawieranie umów na świadczenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
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