
  

UCHWAŁA NR IV/58/2019 

RADY GMINY BAKAŁARZEWO 

z dnia 19 marca 2019 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bakałarzewo w 2019 r. 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Bakałarzewo w 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Kozłowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 marca 2019 r.

Poz. 1624



Załącznik do uchwały Nr IV/58/2019 

Rady Gminy Bakałarzewo 

z dnia 19 marca 2019 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BAKAŁARZEWO w 2018 r. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywanie. 

2. Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) usypianie ślepych miotów, 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

8) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

9) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na Programu oraz sposobu wydatkowania 

tych środków. 

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

2) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bakałarzewo w 2019 r. 

§ 3. Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Bakałarzewo za pośrednictwem Urzędu Gminy Bakałarzewo, 

2) Hodowla Psów Rasowych Schronisko ,,Sianożęć’’ Bogdan Lauryn, ul. Sianożęć 3A, 16 – 400 Suwałki, 

zwana dalej ,,schroniskiem dla zwierząt”, na podstawie umowy podpisanej z Gminą Bakałarzewo, 

3) lekarz weterynarii ze schroniska dla zwierząt, o którym mowa w pkt 2, 

4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy Bakałarzewo. 

Rozdział 2. 

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4. Na terenie Gminy Bakałarzewo odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały 

w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt. 

§ 5. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy 

Bakałarzewo, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Urząd Gminy 

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

2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, Urząd Gminy 

Bakałarzewo podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla 

zwierząt. 
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§ 6. 1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą na podstawie umowy zawartej przez Gminę Bakałarzewo  

na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych. 

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

3. Realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 prowadzić będzie schronisko dla zwierząt, o którym mowa 

w § 3 pkt 2. 

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

§ 8. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w gospodarstwie rolnym, 

o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszego Programu. 

Rozdział 3. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

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

w Rozdziale 2 niniejszego Programu. 

§ 10. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli i oddawania do adopcji kotów wolno żyjących osobom zainteresowanym 

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

4) prowadzenie akcji adopcyjnych kotów wolno żyjących; 

5) kontrolę populacji kotów wolno żyjących - Gmina Bakałarzewo finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji 

kotów. 

Rozdział 4. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt. 

§ 11. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska dla zwierząt, jeśli nie znaleziono ich właściciela, 

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

obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji. 

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

zwierząt. 

3. Gmina Bakałarzewo pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przebywających 

i odłowionych z jej terenu. 

Rozdział 5. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 12. Gmina Bakałarzewo może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

poprzez: 

1) prowadzenie akcji adaptacyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Bakałarzewo  

j. stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć i informacji 

dotyczących odłowionych zwierząt na tej stronie oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy 

Bakałarzewo, 

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

zwierzętami, 

3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska dla zwierząt. 

Rozdział 6. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 13. 1. Gmina Bakałarzewo pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych lub 

posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie gminy. 

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegu, o którym mowa w ust. 1: 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1624



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 lekarz weterynarii w schronisku dla 

zwierząt, o którym mowa w § 3 pkt 2. 

Rozdział 7. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 

dla zwierząt gospodarskich 

§ 14. 1. Wskazuje się gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które 

położone jest w miejscowości Nieszki 7A. 

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa 

porozumienie zawarte przez Gminę Bakałarzewo z właścicielem gospodarstwa rolnego. 

Rozdział 8. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 15. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  

na terenie Gminy Bakałarzewo zapewnia lekarz weterynarii ze schroniska dla zwierząt. 

2. Szczegółowy sposób zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem tych zwierząt na terenie Gminy Bakałarzewo określa umowa zawarta przez Gminę 

Bakałarzewo z właścicielem schroniska dla zwierząt, o którym mowa w § 3 pkt 2. 

Rozdział 9. 

Finansowanie Programu 

§ 16. 1. Wysokość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Gminy Bakałarzewo 

przeznaczonych na realizację programu w 2019 roku wynosi 8 000 zł. 

2. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Bakałarzewo. 

3. Środki finansowe wydatkowane będą na podstawie zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt oraz 

na podstawie porozumienia z właścicielem gospodarstwa rolnego w zakresie świadczonych usług oraz w inny 

przewidziany w Programie sposób. 

4. Na sfinansowanie zadań określonych w § 4, § 11 - 13 przeznaczono kwotę 7000 zł, a na pozostałe 

zadania 1000 zł. 
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