
  

UCHWAŁA NR VI/42/2019 

RADY GMINY BIELSK PODLASKI 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bielsk Podlaski 

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

z 2019 r., poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 122) uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Bielsk Podlaski w poniższym brzmieniu. 

§ 2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bielsk Podlaski, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt 

domowych na terenie Gminy Bielsk Podlaski jak również zapewnienie właściwej opieki bezdomnym 

zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach 

administracyjnych Gminy Bielsk Podlaski. 

§ 3. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Dworakowska Grażyna Jadwiga - spółka cywilna (NIP 8491589063, 

REGON 365644163) Radysy 13, 12-230 Biała Piska, zwanym dalej „schroniskiem”; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) zapewnienie schronienia dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Pana 

Piotra Hryniewickiego w miejscowości Hryniewicze Duże 27 na terenie Gminy Bielsk Podlaski; 

4) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; 

5) prowadzenie opłaconej z budżetu Gminy Bielsk Podlaski sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt, 

znajdujących się w schroniskach; 

6) usypianie ślepych miotów; 

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

8) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

9) innych zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt. 

§ 4. 1. Na realizację zadań, wynikających z programu w budżecie na 2019 rok przewidziano 60 000 zł, 

z czego: 

1) 51800 zł na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy 

Bielsk Podlaski, usypianie ślepych miotów, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu 
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Gminy przebywających w schronisku i poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających 

w schronisku w ramach zawartej umowy ze, lschroniskiem; 

2) 1000 zł na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym; 

3) 5000 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

4) 200 zł na dokarmianie kotów wolno żyjących; 

5) 2000 zł na ewentualne inne wydatki, w tym zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt domowych z terenu 

Gminy Bielsk Podlaski, których właściciele są znani. 

2. W trakcie roku budżetowego wysokość środków może ulec zmianie. 

§ 5. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bielsk Podlaski zajmuje się schronisko wskazane 

§ 3 pkt 1, na podstawie podpisanej umowy z Gminą Bielsk Podlaski lub zgłoszenia w przypadku odłowów 

sporadycznych. 

§ 6. 1. Prowadzenie programu adopcji powierza się podmiotowi wskazanemu w § 3 pkt 1. 

2. Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki może się odbywać w szczególności: 

1) za pośrednictwem sieci internet; 

2) za pomocą ogłoszeń; 

3) we współpracy z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, wolontariuszami. 

§ 7. Realizację zadań w zakresie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających 

w schronisku oraz usypianie ślepych miotów powierza się schronisku, o którym mowa w § 3 pkt 1. 

§ 8. 1. Wolno żyjące na terenie Gminy Bielsk Podlaski koty podlegają opiece gminy. 

2. W ramach opieki w miarę wynikających potrzeb gmina zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm, 

urządzenia służące do dokarmiania oraz schronienie. 

3. Opiekę, o której mowa w ust. 2 gmina realizuje poprzez sołtysów poszczególnych sołectw. Opieka może 

być również sprawowana przez inne osoby na podstawie podpisanej z Gminą Bielsk Podlaski umowy. 

§ 9. Gmina Bielsk Podlaski zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii Piotrem Burzyńskim prowadzącym 

działalność pod nazwą LECZNICA WETERYNARYJNA ANIMALS z siedzibą, ul. Jagiellońska 16,  

17-100 Bielsk Podlaski. 

§ 10. Gmina Bielsk Podlaski kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością 

zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności poprzez: 

1) uświadamianie o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich właścicielach  

do zorganizowanych systemów ewidencyjnych; 

2) informowanie o programach adopcyjnych; 

3) edukację i informowanie o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności 

płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej; 

4) propagowanie wśród mieszkańców w ramach akcji informacyjnych powszechnego znakowania 

i ewidencjonowania zwierząt domowych. 

§ 11. 1. W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie  

lub domowe, Wójt Gminy Bielsk Podlaski poprzez upoważnionych pracowników w porozumieniu z Policją, 

Powiatowym Lekarzem Weterynarii i właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności 

właściwą jednostką straży pożarnej, podejmuje kroki w celu umożliwieniu zwierzęciu powrót do miejsca 

naturalnego bytowania. 

2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w ust.1 zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych, bądź 

gospodarskich, a nie ma możliwości powrotu lub transportu zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, 

zawiadamia się niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego właściwego miejscowo Koła 

Łowieckiego, bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej w celu eliminacji zagrożenia. 
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§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski. 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXVI/248/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 21 września 2018 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Bielsk Podlaski. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Olszewski 
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