
  

UCHWAŁA NR XVI/80/20 

RADY GMINY GRABOWO 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Grabowo w 2020 roku 

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

z 2019, poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), oraz art. 11, art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz. 122 t.j.) Rada Gminy Grabowo po zasięgnięciu 

opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie i dzierżawców obwodów łowieckich, działających  
na obszarze Gminy Grabowo uchwala, co następuje: 

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

zwierząt na terenie Gminy Grabowo w 2020 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo. 

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

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Wiśniewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 1840



Załącznik do uchwały Nr XVI/80/20 

Rady Gminy Grabowo 

z dnia 27 marca 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Grabowo w 2020 r. 

 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Grabowo uchwały w sprawie „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowo 

w 2020 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

w tym kotów wolno żyjących. „W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, "zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy". Rada gminy wypełniając 

obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, jest obowiązana określić, w drodze uchwały, corocznie do dnia 

31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program 
ten winien obejmować zagadnienia wymienione w ust. 2 art. 11a powołanej wyżej ustawy, do których 

należą zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi 

kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację 
zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie 

ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt.” 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Grabowo, 

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Grabowo, 

3) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Grabowo, z siedzibą przy  

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo, 

4) Schronisku, należy przez to rozumieć „Schronisko Dla Zwierząt Jerzy Kubrak w spadku z siedzibą  

w Kolnie, ul. Wesoła 12, NIP 721-104-90-18, Regon 450204116”, 

5) 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, 

6) 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, 

7) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 

8) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 

przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

9) Gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana 
Wiesława Czyżyńskiego z siedzibą we wsi Łubiane 4 w Gminie Grabowo, z którym podpisano 

stosowną umowę w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, 

10) Lekarzu weterynarii – należy przez to rozumieć lekarza weterynarii Pana Ryszarda Kowalczyka 
prowadzącego Gabinet Weterynaryjny w Grabowie przy ul. Szkolnej 4, 18-507 Grabowo Kolno  

NIP 7211106414, Regon 451183764,  
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11) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowo w 2020 roku. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt przy pomocy urzędu gminy. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Wójt przy pomocy urzędu gminy, we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, 

2) Schronisko, gospodarstwo rolne, lekarz weterynarii. 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowo oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi, a w szczególności, 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) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

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, 

9) edukację mieszkańców Gminy Grabowo w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań 

człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 
i opiekunach zwierząt. 

Rozdział 3. 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Grabowo miejsca w schronisku dla zwierząt 

realizuje Gmina Grabowo zapewniając miejsce w Schronisku dla bezdomnych zwierząt na podstawie umowy 

podpisanej ze Schroniskiem w tym zakresie. 

§ 5. Opieka nad kotami wolnożyjącymi w tym ich dokarmianie realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące, 

2) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy, 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

2. Gmina prowadzi dokarmianie kotów wolnożyjących w sytuacjach, gdy brak takiego dokarmiania będzie 

mógł spowodować poważne, negatywne skutki dla zdrowia zwierząt. 

§ 6. 1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt wykonywane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753). 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób okresowy w zależności od potrzeb,  

po przyjęciu zgłoszeń do Urzędu Gminy Grabowo o błąkających się bez opieki zwierzętach oraz po ustaleniu 
miejsca ich przebywania. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy 

lub jej części. 

4. Odławianiem bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy zajmować się będą pracownicy 

Schroniska na podstawie zawartej ze Schroniskiem w tym zakresie umowy.  

1) Odławianym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko-weterynaryjna.  
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2) Zwierzęta po odłowieniu zostaną umieszczone w Schronisku, gdzie zostanie im zapewniona opieka  

i utrzymanie przez okres umożliwiający odnalezienie właściciela lub znalezienie nowych opiekunów. 

5. Odławianiu podlegają, również zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

zwierzę dotąd pozostawało.  

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie przy współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kolnie 
oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 11. 1.   

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku. 

1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku obejmuje wszystkie zwierzęta trafiające 

do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania 
do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

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

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania, 

2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających 

do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Grabowo oraz na BIP Urzędu Gminy Grabowo i portalu internetowym Gminy.  

§ 9. Usypianie ślepych miotów, realizuje Schronisko. 

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

2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w Schronisku, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. 

3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii, wykonujący te usługi dla schroniska. 

4. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy 

zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza 

weterynarii w sposób humanitarny. 

5. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone, a ich utylizację zapewnia 
Schronisko. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt na terenie Gminy realizuje lekarz weterynarii. 

§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich:  

1. Gmina Grabowo wskazuje gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Wiesława Czyżyńskiego  

z siedzibą we wsi Łubiane 4, w Gminie Grabowo w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich za zgodą Pana Wiesława Czyżyńskiego. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie 

znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

Rozdział 4. 
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 12. Wójt Gminy Grabowo w ramach Programu może prowadzić we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Grabowo (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury), działania edukacyjne 
m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 
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Rozdział 5. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. Wydatki na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 20 700,00 złotych pokrywa 

Gmina Grabowo z budżetu Gminy na rok 2020 w następujący sposób: 

1) Koszty odławiania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku 14000,00 zł., 

2) Wydatki na pozostałą realizację zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 

bezdomności zwierząt 6700,00 zł. 

2. Kwoty wskazane w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 mogą być wydatkowane naprzemiennie w uzasadnionych 

nieprzewidzianych przypadkach zdarzeń losowych. 

3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało 

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem 
są usługi związane z realizacją Programu. 
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