
 

UCHWAŁA NR XX/156/20 

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 roku 

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

z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2019 r. , poz. 122 i 1123) uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Pogorzelski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2345



 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 roku 

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, jednostkę organizacyjną, przy 

pomocy, której Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wykonuje zadania; 

2) 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; 

3) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

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

towarzysza; 

4) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Dobrzyniewo 

Duże ma podpisaną aktualnie obowiązującą umowę; 

5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu 

człowieka w stanie dzikim); 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 roku. 

§ 2. Celem Programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. , poz. 122 ze zm.); 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

4) działania edukacyjne wśród społeczeństwa. 

§ 3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami realizowana będzie poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w schronisku; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje: 

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach s. c., Grażyna Dworakowska i Zygmunt Dworakowski, 

Radysy 13, 12-230 Biała Piska na podstawie umowy podpisanej z Gminą Dobrzyniewo Duże; 

2) gospodarstwo rolne w m. Gniła 37 zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich na podstawie 

podpisanej umowy Gminy Dobrzyniewo Duże z osobą fizyczną; 
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3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

2. W przypadku braku miejsc w schronisku dla zwierząt, o którym mowa ust. 1, zwierzęta bezdomne 

powinny być umieszczone w innych schroniskach na podstawie zawartej umowy. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez: 

1) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

2) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym; 

3) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel 

w niniejszym Programie; 

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3. 

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i przekazywania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zgodnie z zawartą umową; 

2) wójt poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt ze schroniska, m. in. na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Dobrzyniewo Duże lub portalu społecznościowym; 

3) organizacje pozarządowe w zakresie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 7. 1. Na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże wyłapywanie bezdomnych zwierząt następować będzie na 

podstawie zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego Gminy Dobrzyniewo Duże, Policji bądź Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

w Radysach s. c., Grażyna Dworakowska i Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska oraz przez 

PHU „GROT” s. c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska, ul. Włościańska 7/1, 15-199 Białystok na 

podstawie umów zawartych z Gminą Dobrzyniewo Duże. 

3. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże objęte będą zwierzęta 

pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie ma możliwości ustalenia właściciela lub opiekuna, a w 

szczególności chore lub zagrażające życiu i zdrowiu ludzi. 

§ 8. 1. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Program zakłada: 

1) sterylizację lub kastrację zwierząt przebywających w schronisku, zgodnie z zawartą umową; 

2) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących z zastrzeżeniem § 5 pkt 3; 

3) sterylizację lub kastrację psów należących do właścicieli na następujących warunkach: 

a) sterylizacja lub kastracja odbywa się na pisemny wniosek właściciela zwierzęcia, zamieszkałego 

i zameldowanego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, 

b) warunkiem otrzymania dofinansowania, na cel określony w pkt 3 jest uprzednie elektroniczne 

oznakowanie zwierzęcia oraz jego rejestracja w bazie danych zaczipowanych zwierząt, 

c) dofinansowanie stanowi do 80% kosztów wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia, jednak 

w wysokości nie większej niż 160,00 zł, 

d) zabiegi sterylizacji i kastracji dofinansowane są ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy 

Dobrzyniewo Duże w 2020 roku, przeznaczonych na ten cel w niniejszym Programie, 

e) wnioski o dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt będą rozpatrywane według 

kolejności ich składania, 

f) osoba, o której mowa w pkt 3 lit.a może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu maksymalnie 

1 zwierzęcia; 

4) zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2345



2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia 

w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji 

w terminie określonym w ogłoszeniu w poszukiwaniu nowych właścicieli. 

3. Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt na odrębnie ustalonych zasadach. 

4. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez schronisko. 

§ 9. 1. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych Program zakłada zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej, która będzie realizowana przez firmę PHU „GROT” s. c. Dariusz Krasowski 

i Anna Maria Krasowska, ul. Włościańska 7/1, 15-199 Białystok, na podstawie zawartej umowy, wynikające 

z art. 11a, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze 

zm.) z udziałem lekarza weterynarii. 

2. W przypadku zwierząt gospodarskich: 

1) wskazuje się gospodarstwo rolne w m. Gniła 37 w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich na podstawie umowy zawartej przez Gminę Dobrzyniewo Duże z właścicielem gospodarstwa 

(osobą fizyczną). Zakres umowy określa gotowość zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym 

gospodarskim oraz dotyczy indywidualnych przypadków przekazania zwierząt; 

2) ponadto z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże podejmie 

starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 10. Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże za pośrednictwem Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach s. c., prowadzone przez Grażynę Dworakowską 

i Zygmunta Dworakowskiego, z którym Gmina Dobrzyniewo Duże ma podpisaną aktualnie obowiązującą 

umowę; 

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

bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. 

2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże za pośrednictwem Urzędu Gminy 

Dobrzyniewo Duże. 

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

Dobrzyniewo Duże na 2020 rok w wysokości 101 696,00 zł, z czego: 

1) na realizację zadań wykonywanych przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach s. c., Grażyna 

Dworakowska i Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska przeznacza się 77 259,00 zł; 

2) na realizację zadań wykonywanych przez PHU „GROT” s. c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska, 

ul. Włościańska 7/1, 15-199 Białystok przeznacza się 13 136,40 zł; 

3) na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi przeznacza się 4 500,00 zł , w tym  3 500,00 zł na ich 

sterylizację i kastrację; 

4) na sterylizację i kastrację psów należących do właścicieli przeznacza się 6 500,00 zł; 

5) na realizację pozostałych zadań wymienionych w Programie przeznacza się 300,60 zł. 

2. W zależności od potrzeb istnieje możliwość bieżącego przeznaczania środków finansowych na realizację 

zadań należących do Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

3. Środki finansowe wymienione w ust. 1 wydatkowane będą na podstawie zleceń, zawartych umów 

i porozumień. 
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