
  

UCHWAŁA NR II/14/2018 

RADY GMINY BOĆKI 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 

Zwierząt na terenie Gminy Boćki w 2019 r. 

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

z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.; 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) - Rada Gminy Boćki 

uchwala co następuje: 

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

na terenie Gminy Boćki w 2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Boćki NR XXVIII/146/2018 z dnia 05 czerwca 2018 w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Boćki w 2018 r. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Małgorzata Jóźwiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 stycznia 2019 r.

Poz. 108



Załącznik do uchwały Nr II/14/2018 

Rady Gminy Boćki 

         z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BOĆKI W 2019 r. 

 
Stosowane pojęcia: 

 "program" – rozumie się przez to Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boćki w 2018 roku, 

 "Gmina" – rozumie się przez to Gminę Boćki, 

 " Wójt" – rozumie się przez to Wójt Gminy Boćki, 

 "humanitarne traktowanie zwierząt" – rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia 

i zapewniające mu opiekę i ochronę, 

 "zwierzęta bezdomne" – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zbłąkały 

się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 

pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 

 "zwierzęta gospodarskie" – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów  

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

 "zwierzęta wolno żyjące (dzikie)" – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach 

niezależnych od człowieka, 

 "zwierzęta domowe" – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego 

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

towarzysza, 

 "schronisko dla zwierząt" – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami 

domowymi spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

 

Cel i zadania programu: 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Boćki w roku 2019, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt 

domowych na terenie gminy Boćki, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym  

i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Boćki. 

Realizacja programu obejmuje w szczególności:  

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Boćki oraz zapewnienie im opieki. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3. Zasady poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 

4. Usypianie ślepych miotów. 

5. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Boćki odebranym dotychczasowym 

właścicielom. 

6. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

7. Plan sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt w gminie. 

 

Prowadzący działania: 

1. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Boćki. 

2. Referat Finansowo – Budżetowy Urzędu Gminy Boćki. 
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3. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności 

zwierząt, działające na terenie Gminy Boćki.  

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt – tj. Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Dworakowski 

Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – Spółka Cywilna, Radysy 13, 12-230 Biała Piska. 

5. Lekarz weterynarii – tj. Lecznica Weterynaryjna ,,Animals” Piotr Burzyński, ul. Jagiellońska 16,  

17-100 Bielsk Podlaski. 

6. Gospodarstwo rolne – położone w miejscowości Hawryłki 9, 17-111 Boćki zwany dalej: 

,,Gospodarstwo Rolne”. 

I. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Boćki oraz zapewnienie im opieki: 

1. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane przez prowadzącego schronisko dla zwierząt, po otrzymaniu 

zgłoszenia od uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3,  

17-111 Boćki. Wyłapywanie musi odbywać się w sposób humanitarny, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką 

schroniska.  

4. Dopuszcza się odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy Boćki przez inne organizacje 

społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

5. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych tj., które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma 

możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką dotychczas pozostawały.  

6. Schronisko obligatoryjnie przeprowadza zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,  

z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

7. Wynagrodzenie za odłowienie i utrzymanie zwierzęcia w schronisku uwzględnia koszty jego 

ewentualnej sterylizacji lub kastracji. 

8. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki, w szczególności 

odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody, ochrony przed warunkami atmosferycznymi  

i opieki weterynaryjnej ciąży na schronisku. 

9. Schronisko ma za zadanie dla odłowionych i umieszczonych w schronisku bezdomnych zwierząt  

z terenu Gminy Boćki prowadzić działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli  

i oddawania do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.  

10. Schronisko powinno prowadzić ewidencję bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Boćki, 

która umożliwi identyfikację zwierząt oraz ich dalszych losów. 

11. Zasady współpracy pomiędzy Gminą, a schroniskiem określa zawarta umowa, uwzględniająca 

postanowienia Programu. 

12. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą orany 

gminy niezwłocznie zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych 

uchybieniach.  

13. Dla zachęcenia mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt Gmina może wprowadzić mechanizm 

finansowy, polegający na okresowym zmniejszeniu stawki lub zwolnieniu właścicieli psów z podatku 

od ich posiadania. Dodatkowo zwierzęta do adopcji zostaną wcześniej poddane zabiegom odrobaczenia 

i szczepienia. Na prośbę osoby dokonującej adopcji Gmina może zrefundować koszty zabiegu 

sterylizacji lub kastracji adoptowanego zwierzęcia, pochodzącego z terenu Gminy Boćki. 

 
II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

1. Koty wolno żyjące zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są 

zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić do schronisk, lecz stwarzać 

warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. 

2. Urząd w razie potrzeby bądź też na indywidualne zgłoszenia mieszkańców będzie przeprowadzał akcje 

dokarmiania kotów wolno żyjących. Żywność przeznaczona dla tych zwierząt szczególnie w okresie 

zimowym będzie pozostawiana w miejscach występowania kolonii kotów oraz w miejscach jak 

najmniej widocznych tj. za zaroślami, pod ścianami, pod krzakami, z daleka od ludzi oraz ruchu. 

3. Kierowanie na leczenie w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

4. Gmina w ramach opieki nad bezdomnymi kotami zapewni również sterylizację lub kastrację zwierząt, a 

także usypianie ślepych miotów. 
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III. Zasady poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych 

1. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez: 

a) prowadzenie akcji adopcji bezdomnych zwierząt wyłapywanych z terenu Gminy, za pośrednictwem 

działających na terenie Gminy oraz poza jej terenem organizacji społecznych, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt, 

b) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami. 

IV. Usypianie ślepych miotów: 

1. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepie i nie ma możliwości zapewnienia 

dla nich właściciela. 

2. Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy 

tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.  

3. Zabiegi uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na 

świadczenie usług w tym zakresie. 

 4. Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za zabieg usypiania ślepych miotów zgodnie  

z warunkami określonymi w umowie. 

5. Gmina może przekazać zadania z zakresu usypiania ślepych miotów schronisku, z którym ma podpisane 

porozumienie. 

 
V. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Boćki, odebranym dotychczasowym 

właścicielom: 

1. Decyzja o odebraniu zwierzęcia wydawana jest po uzyskaniu zgłoszenia od Policji, lekarza weterynarii 

lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt. 

2. Zwierzę traktowane niehumanitarnie w sposób określony w przepisach ustawy o ochronie zwierząt 

może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Boćki, 

po zasięgnięciu opinii lekarza weterynarii w zakresie stanu zdrowia zwierzęcia. 

3. Odebrane zwierzę gospodarskie przekazane zostanie gospodarstwu rolnemu, z którym Gmina ma 

nawiązane porozumienie w zakresie opieki nad tymi zwierzętami.  

4. Kosztami transportu, utrzymania oraz koniecznego leczenia zwierzęcia obciążony jest właściciel 

zwierzęcia.  

5. Wójt Gminy Boćki wskaże gospodarstwo (nowego opiekuna zwierzęcia) na terenie Gminy Boćki,  

w którym zostanie umieszczone odebrane dotychczasowemu właścicielowi zwierzę gospodarskie. 

6. Nowy opiekun zwierzęcia, któremu zostanie powierzona opieka nad odebranym zwierzęciem jest 

obowiązany do zapewnienia opieki i właściwych warunków bytowania. 

7. Nowemu opiekunowi zostaną zwrócone faktyczne koszty utrzymania zwierzęcia. Szczegółowe zasady 

zwrotu kosztów utrzymania zwierzęcia zostaną określone w umowie między Wójtem Gminy Boćki,  

a nowym opiekunem zwierzęcia. 

VI. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

bezdomnych zwierząt Gmina Boćki poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom 

weterynaryjnym dla podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w celu 

udzielenia pomocy lekarskiej. W Gminie Boćki opiekę sprawuje Lecznica Weterynaryjna ,,Animals” 

Piotr Burzyński, ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski. 

2. Zadaniem lekarza weterynarii m.in. będzie zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 108



VII. Plan sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt w gminie. 

1. Gmina umożliwia pokrycie w całości kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym 

poszanowaniu praw właścicieli zwierząt. 

2. Na realizację w/w zadania w ramach Programu przeznaczono kwotę 25 000,00 zł pochodzącą ze 

środków własnych gminy.  

3. Zadanie sterylizacji, kastracji lub czipowania zwierząt będzie zrealizowane poprzez zlecanie 

wykonania zabiegu sterylizacji, kastracji lub czipowania lekarzowi weterynarii na podstawie zawartej 

umowy. 

4. Pokrycie kosztów zabiegu sterylizacji, kastracji lub czipowania przysługuje osobom stale 

zamieszkującym na terenie gminy Boćki. 

5. Właścicielom w ciągu roku przysługuje sfinansowanie zabiegu kastracji, sterylizacji lub czipowania 

maksymalnie dwóch sztuk zwierząt domowych w odniesieniu do jednego właściciela. 

6. W celu uzyskania pokrycia kosztów wykonania sterylizacji, kastracji lub czipowania zwierzęcia, należy 

złożyć wniosek do Wójta Gminy Boćki. 

7. Wnioski będą realizowane według kolejność zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na cel. 

Finansowanie programu: 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w kwocie 25 000,00 zł zostały ujęte  

w uchwale budżetowej Gminy Boćki na rok 2019.  

Ww. środki finansowe przeznaczone są na następujące zadania:  

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Boćki oraz zapewnienie im opieki. 

2. Opieka  nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3. Zasady poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 

4. Usypianie ślepych miotów. 

5. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Boćki odebranym dotychczasowym 

właścicielom. 

6. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

7. Plan sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt w gminie. 
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