
  

UCHWAŁA NR XV/164/2021 

RADY GMINY KRASNOPOL 

z dnia 20 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2021 roku 

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

z 2020 r. poz. 713, 1378) art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638) Rada Gminy Krasnopol uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Krasnopol w 2021 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol. 

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

Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Piotr Korsakowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 marca 2021 r.

Poz. 1238



Załącznik do Uchwały Nr XV/164/2021 

Rady Gminy Krasnopol 

z dnia 20 marca 2021 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KRASNOPOL W 2021 ROKU 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę.” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  

§ 1. WPROWADZENIE 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych 

zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Gminie Krasnopol.  

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

3) ucieczki zwierząt, 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

§ 2. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

1. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy; 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

4) promowanie prawidłowych postaw ludzi w stosunku do zwierząt. 

2. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację następujących 

zadań: 

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 schronisku; 

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 przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
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§ 3. ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU  

DLA ZWIERZĄT 

1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez podpisaną umowę z podmiotem 

gospodarczym zajmującym się prowadzeniem schroniska dla zwierząt na wyłapywanie, opiekę i utrzymanie 

psów z Pensjonatem dla Zwierząt „Cyganowo” Czesław Anzel, ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny. 

2. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni. Termin powyższy 

nie obowiązuje w przypadku, gdy po zwierzę zgłasza się jego właściciel. 

3. Zwierzęta chore poddawane są niezwłocznie leczeniu, bezpośrednio po ich przyjęciu. 

§ 4. OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE 

1. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, stodołach, na terenach 

nieruchomości niezamieszkałych posesji, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega 

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

ich wyłapywać ani wywozić do schronisk, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego 

schronienia. 

2. Urząd w razie potrzeby bądź też na zgłoszenia mieszkańców będzie przeprowadzał akcje dokarmiania 

kotów wolno żyjących. 

3. Gmina w ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami zapewni również sterylizację lub kastrację 

zwierząt, a także usypianie ślepych miotów.  

§ 5. ODŁAWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Krasnopol prowadzi Pensjonat dla 

Zwierząt „Cyganowo” Czesław Anzel, ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i prowadzone będzie w zależności od potrzeb 

zgłaszanych przez mieszkańców, policję i organizacje społeczne. 

3. Odłowione zwierzęta niezwłocznie przekazuje się do Schroniska a zwierzęta gospodarskie - pod opiekę 

gospodarstwa rolnego wskazanego w § 9. 

4. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

§ 6. OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKU 

1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, z wyjątkiem zwierząt, 

u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek,  

są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji. 

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

§ 7. POSZUKIWANIA WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej Gminy oraz organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 

informacji o zwierzętach oczekujących na adopcję. 

§ 8. USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

1. Ślepe mioty poddawane są uśmiercaniu zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt. 

2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w Schronisku przez lekarza weterynarii. 

3. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów i kotów bezdomnych. 

        4. O fakcie uśpienia ślepych miotów schronisko powiadamia Gminę. 
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§ 9. WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

1. Wskazuje się gospodarstwo rolne - Żłobin 5, 16-503 Krasnopol w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy 

Gminą, a właścicielem gospodarstwa rolnego. 

§ 10. ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU 

ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

które mają miejsce na terenie Gminy Krasnopol i udzielenie pomocy tym zwierzętom realizowane jest przez 

Lekarza Weterynarii: WET-EKSPRES SERWIS Grzegorz Wojdacki. 

2. Informacje o zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym należy zgłaszać w Urzędzie Gminy pod 

nr tel. 87 516 16 08. Po godzinach pracy Urzędu należy kontaktować się z Policją pod nr 997 lub 112. 

3. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone zwierzę utraciło 

życie należy powiadomić Urząd Gminy Krasnopol tel. 661 741 838, który zawiadamia podmiot odbierający 

padłe zwierzęta. 

§ 11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW 

Na realizację Programu przeznacza się 65.000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 

00/100). Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z: 

1. zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz wskazanym gospodarstwie rolnym  

– 45 000 zł; 

2. odławianiem bezdomnych zwierząt – 10 000 zł; 

3. usługami weterynaryjnymi objętymi programem - 7 000 zł; 

4. dokarmianie w okresie jesienno-zimowym kotów wolnożyjących – 3 000 zł. 
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