
  

UCHWAŁA NR IX/90/20 

RADY GMINY JASIONÓWKA 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Jasionówka w roku 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 11 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Mońkach, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Białymstoku oraz 
Koła Łowieckie "Kaczor", "Głuszec" i "Trop" uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Jasionówka w roku 2020” w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Leszek Lewicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Poz. 1902



Załącznik do uchwały Nr IX/90/20 

Rady Gminy Jasionówka 

z dnia 30 marca 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2020 

Wprowadzenie  

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: niekontrolowane 

rozmnażanie, łatwość pozyskiwania zwierząt i porzucanie ich przez właścicieli, ucieczki zwierząt, panujące 

mody na dane rasy zwierząt, brak edukacji i wiedzy mieszkańców w zakresie metod zapobiegania 

bezdomności (ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji albo kastracji). Sterylizacja lub kastracja 
(pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to najskuteczniejsza metoda 

unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich 

sterylizacji bądź kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji 
dofinansowywania tych zabiegów.  

Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu zarówno wiejskiego jak i miejskiego, a ich obecność 

zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, 

dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać im warunki bytowania w miejscach ich 
dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, 

Gmina dofinansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto, wspiera osoby 

społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy w celu dokarmiania 
kotów.  

Realizacja zadań, określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt 

trafiających pod opiekę Schroniska, z którym Wójt Gminy podpisuje stosowną umowę.  

§ 1. Ilekroć w dalszej części Programu jest mowa o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122 ze zm.); 

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Jasionówka; 

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Jasionówka; 

4) Schronisku - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt, z którym Wójt Gminy 

podpisuje stosowną umowę – na rok 2020 podpisano umowę ze schroniskiem GREEN HOUSE 
M. Oblacewicz, Krzeczkowo 63, 19-100 Mońki; 

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 Jasionówka w roku 2020. 

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi.  

2. Zadania Programu to: 

1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt (także 

w Schronisku) oraz usypianie ślepych miotów; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy w Schronisku; 

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

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
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§ 3. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt (także 

w Schronisku) realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne prowadzenie zabiegów sterylizacji lub kastracji 

zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania 
tych zabiegów z uwagi na wiek, stan zdrowia. 

2. Przewiduje się możliwość dofinansowania właścicielom zwierząt zabiegów sterylizacji lub kastracji 

(dotyczy psów i kotów) w przypadku pozyskania przez Gminę środków finansowych na ten cel. 

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:  

1) Schronisko – poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt dostarczanych przez Policję, mieszkańców bądź 

pochodzących z odławiania (Schronisko prowadzi też ewidencję zwierząt umożliwiającą ich identyfikację); 

2) Wójt – poprzez umieszczenie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości 
Milewskie 69. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizuje Wójt poprzez: 

1) dofinansowanie zakupu karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 
zarejestrują się w urzędzie gminy; 

2) wydawanie skierowań na leczenie zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczniczymi; 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 

4) dofinansowanie kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących. 

§ 5. Poszukiwanie 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 należyte warunki 
bytowania; 

2) Wójt – poprzez zachęcanie mieszkańców do adopcji zwierząt ze Schroniska. 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy realizuje Schronisko.  

2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jasionówka przeprowadzane będzie okresowo,  

co najmniej raz w roku oraz w zależności od bieżących potrzeb. 

3. Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne oraz zwierzęta gospodarskie i domowe, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela 
lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd trwale pozostawały. 

4. W przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, bezdomne 

zwierzęta będą odławiane doraźnie. W takim wypadku przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio. 

5. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa  

w § 4 ust. 1 pkt 2. 

§ 7. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Gminę 
z podmiotem prowadzącym Schronisko lub przedsiębiorcą zajmującym się odławianiem 

bezdomnych zwierząt.  

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać: 

1) wskazanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą odławiane; 

2) określenie środków do przewozu zwierząt; 

3) zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej; 

4) wskazanie miejsca przetrzymywania odłowionych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska. 

3. Przy przeprowadzaniu odławiania, podmiot odławiający może korzystać z pomocy służb 

weterynaryjnych oraz innych instytucji zajmujących się z mocy prawa zapewnieniem porządku publicznego 

i bezpieczeństwa publicznego. 
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§ 8. 1. Wójt Gminy, co najmniej na 21 dni przed planowanym odławianiem bezdomnych zwierząt wydaje 

komunikat zawierający:  

1) termin odławiania; 

2) granice terenu, na którym prowadzone będzie odławianie; 

3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po odłowieniu; 

4) nazwę podmiotu prowadzącego odławianie. 

2. W przypadku określonym w § 6 ust. 4, nie stosuje się ust. 1. 

3. Odłowione bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do Schroniska dla zwierząt 

lub miejsca, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4. 

4. Zasady postępowania w zakresie transportu zwierząt kręgowych określone są w Rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych 

z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 

(Dz. Urz. UE L 3 z 5.01.2005, str. 1) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności 

w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku 

z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1012). 

5. Używane do odławiania zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

6. Uśmiercanie odłowionych zwierząt może odbywać się jedynie na zasadach ustalonych w ustawie. 

7. W przypadku podejrzenia, że zwierzę jest chore lub gdy zachowuje się agresywnie, mogą być podjęte, 
pod nadzorem lekarza weterynarii, środki szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizuje Wójt poprzez zlecenie zadania - podpisano umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Emwet - lek. wet. 
Monika Chojnowska, ul. Białostocka 4, 19-100 Mońki. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy realizuje Schronisko 

poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.  

§ 11. Wójt prowadzi w ramach Programu działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej 
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.  

§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w roku 2020 wynoszą 53,0 tys. zł, 

w tym: 

1) zadania realizowane przez Schronisko - 50,4 tys. zł; 

2) zadania realizowane przez Wójta - 2,6 tys. zł. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług 
i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 ze zm.). 
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