
  

UCHWAŁA NR XIII/79/19 

RADY GMINY KRYPNO 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Krypno w 2020 roku” 

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

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

roku poz. 122, 1123), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach, Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białymstoku i Kół Łowieckich działających na terenie Gminy 

Krypno, uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Krypno w 2020 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2020 r.

Poz. 232



Załącznik do uchwały Nr XIII/79/19 

Rady Gminy Krypno 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KRYPNO W 2020 ROKU 

Opracowano: listopad 2019 r. 

§ 1. 1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Krypno. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krypno; 

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Krypno; 

3) 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 osoby, pod której opieką dotąd pozostawały; 

4) 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; 

5) Schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami 

spełniające warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt; 

6) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności - żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim; 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krypno w 2020 roku”. 

§ 2. Program ma na celu w szczególności: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

4) edukację mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 3. Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Krypno, wykonujący swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy; 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska; 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt. 

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje Schronisko o którym mowa w § 3 pkt 2, które 

przyjmuje i zapewnia opiekę zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Krypno. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa jego regulamin. 

§ 5. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje Urząd Gminy przy współpracy z organizacjami 

społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 

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

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

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 232



3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów; 

4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom. 

3. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych w § 6. 

§ 6. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

zwierzę dotąd pozostawało. 

2. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Krypno podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia mieszkańców 

Gminy przyjmowane są w  Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 85 7169076. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia, a także 

nie będzie zadawał im cierpienia. 

4. Transport zwierząt bezdomnych odbywał się będzie środkiem transportu przystosowanym  

do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

5. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie przez Schronisko, o którym mowa w § 3 pkt 2. 

6. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska. 

7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego  

w § 10 ust. 1. 

§ 7. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez obligatoryjną sterylizację 

albo kastracje zwierząt w Schronisku, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonania 

tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

§ 8. Gmina prowadzi poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy na stworzonej 

elektronicznej bazie danych na stronie internetowej poprzez umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących 

odłowionych zwierząt oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu; 

2) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami; 

3) prowadzenie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska; 

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

§ 9. 1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych lub posiadających 

właścicieli zamieszkujących na terenie gminy. 

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

dla nich właściciela. 

4. Usypianie ślepych miotów zwierząt wykonywane będzie w Schronisku dla zwierząt przez lekarza 

weterynarii. 

5. Usypianie ślepych miotów zwierząt na terenie Gminy odbywać się będzie przez osobę do tego 

uprawnioną w Lecznicy Weterynaryjnej w Krypnie Kościelnym 23A prowadzonej przez lek. Wet. Pana 

Mariana Gromadzkiego, z którym Gmina podpisze umowę na świadczenie usług w tym zakresie. 

6. Gmina w ramach porozumienia ze Związkiem Komunalnym Biebrza i Gabinetem Weterynaryjnym 

zawrze umowę na realizację zadań sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właściciela na terenie 

gminy Krypno. 

§ 10. Gmina Krypno zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym 

Pana Stachurskiego Piotra zam. Krypno Kościelne 55, gmina Krypno, 19-111 Krypno Kościelne. 
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§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych na terenie Gminy 

z udziałem zwierząt i zakres gotowości zapewnienia opieki w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt 

realizowane będzie poprzez Gabinet Weterynaryjny Marian Gromadzki, Krypno Kościelne 23A,  

19-111 Krypno. 

§ 12. 1. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt odbywać się będzie 

poprzez: 

1) informowanie mieszkańców o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie 

zakupu zwierząt z legalnych źródeł; 

2) informowanie o zakresie odpowiedzialności i właściwej opiece nad zwierzętami oraz zasadach 

humanitarnego traktowania; 

3) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych. 

2. Działania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami. 

§ 13. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina. 

2. Na realizację Programu w 2020 roku zabezpiecza się w budżecie Gminy kwotę 56.000 zł z tego na: 

1) zadania realizowane na podstawie umowy przez Schronisko dla zwierząt – 51.600 zł; 

2) zadania realizowane na podstawie umowy przez Gabinet Weterynaryjny – 500 zł; 

3) zadania realizowane na podstawie umowy przez gospodarstwo rolne – 300 zł; 

4) opiekę nad wolno żyjącymi kotami – 300 zł; 

5) edukację mieszkańców – 100 zł; 

6) sterylizację i kastrację zwierząt posiadających właściciela – 3.200 zł. 

3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego Programu w trakcie 

jego realizacji, jeżeli środki wymienione w § 13 ust. 2 będą niewystarczające. 
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