
  

UCHWAŁA NR XXIII/173/21 

RADY GMINY HAJNÓWKA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Hajnówka 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) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 

poz. 638), uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Hajnówka w 2021 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Walentyna Biryłko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 1377



Załącznik do uchwały Nr XXIII/173/21 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Hajnówka w 2021 roku 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Hajnówka określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Hajnówka. 

Rozdział 2. 

CELE PROGRAMU 

§ 2. Cele programu: 

1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Hajnówka. 

2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

3. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

4. Edukację mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

Rozdział 3. 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Wszystkie zwierzęta zgubione, wałęsające się, pozostające bez właściciela lub odebrane na skutek 

zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, odłowione z terenu gminy Hajnówka 

zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt. 

2. Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu Gminy Hajnówka umieszczone będą w Hajnowskim 

Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt „CIAPEK” ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka, z którym Gmina 

Hajnówka posiada podpisaną umowę współpracy. 

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

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

1. Zadanie te będzie realizowane poprzez monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących  

na terenie gminy Hajnówka, w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości. 

2. W wyniku monitoringu oraz określenia ilości wolno żyjących kotów nastąpi ich dokarmianie przy 

udziale społecznych opiekunów. Dokarmianie odbywać się będzie na koszt Gminy Hajnówka. Karma 

wydawana będzie osobom chętnym do współpracy. Opiekunowie społeczni będą dokarmiać koty  

oraz zapewniać im wodę pitną w miejscach bytowania. 

3. Sterylizacja wolno żyjących kotów, prowadzona będzie na koszt Gminy Hajnówka przez lekarza 

weterynarii Eugeniusza Rutkowskiego Gabinet Weterynaryjny, ul. Lipowa 83, 17-200 Hajnówka. 

4. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu niniejszego programu i nie są 

odławiane na zasadach określonych w § 5. 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Czynności odławiania, transportu i umieszczania w schronisku dla zwierząt prowadzi Hajnowskie 

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „CIAPEK” ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka w ramach podpisanej 

umowy. 
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2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia, w sposób 

humanitarny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Odławianiem obejmuje się zwierzęta bezdomne, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

4. Zgłoszenia od mieszkańców Gminy Hajnówka dotyczące bezdomnych zwierzętach przyjmowane są 

w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz pod nr tel. 85 682-27-56. 

5. Psy przebywające w schronisku są trwale znakowane (chipowane) i rejestrowane. 

§ 6. Sterylizacja zwierząt 

1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt przeprowadzana będzie w schronisku dla 

odłowionych i odebranych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonania 

tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

2. Zabiegi przeprowadzane w schronisku wykonywane będą na koszt schroniska przez lekarza weterynarii 

z którym schronisko posiada aktualnie podpisaną umowę. 

3. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji kotów 

i psów w okresie od miesiąca kwietnia do końca listopada 2021r. 

4. Wsparcie sterylizacji o której mowa w ust.3 przybiera formę dofinansowania w wysokości  

50% wykonanego zabiegu przeprowadzonego u psów i kotów, przez lekarza weterynarii Eugeniusza 

Rutkowskiego Gabinet Weterynaryjny, ul. Lipowa 83, 17-200 Hajnówka. 

5. Właściciel może ubiegać się o zwrot kosztów za zabiegi wykonane maksymalnie dwóm zwierzętom 

rocznie. 

6. Warunkiem ubiegania się o częściowy zwrot kosztów będzie: 

a) złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku oraz okazanie książeczki zdrowia psa lub innego dokumentu 

poświadczającego prawo do zwierzęcia, 

b) weryfikacja danych we wniosku w Urzędzie Gminy Hajnówka. 

c) uzgodnienie terminu zabiegu oraz jego wykonanie należy przeprowadzić w czasie ważności skierowania,  

tj.: po otrzymaniu skierowania w przeciągu 30 dni ustalić termin zabiegu który należy wykonać do trzech 

miesięcy od daty wystawienia skierowania jednakże nie przekraczając okresu wskazanego w § 6. ust. 3. 

d) pokrycie przez właściciela zwierzęcia 50% kosztu zabiegu sterylizacji u lekarza weterynarii Eugeniusza 

Rutkowskiego Gabinet Weterynaryjny, ul. Lipowa 83, 17-200 Hajnówka. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez schronisko dla zwierząt, 

poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 

bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie akcji 

adopcyjnych bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy na stronie internetowej poprzez umieszczenie 

zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt w zakładce „Adopcje psów” oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Urzędu. 

3. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazywane do adopcji po odbyciu 14 dniowej 

kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko - weterynaryjnych. 

4. Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości, po podpisaniu umowy 

adopcyjnej. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów 

1. Usypianie ślepych miotów następować będzie w schronisku dla zwierząt poprzez dokonywanie 

odpowiednich zabiegów. Koszty zabiegów ponosi schronisko. Usypianie ślepych miotów dokonywane 

w Schronisku, będzie wykonywane przez lekarza weterynarii na podstawie aktualnie zawartej umowy 

z Hajnowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt „CIAPEK”, ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka. 
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§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie z terenu administracyjnego Gminy Hajnówka zostaną przekazane  

do gospodarstwa rolnego Jana Grygoruk, Dubicze Osoczne 60, 17-200 Hajnówka w celu zapewnienia im 

należytej opieki. 

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

zwierząt. 

1. Na terenie Gminy Hajnówka opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt zapewnia lekarz weterynarii Eugeniusz Rutkowski Gabinet Weterynaryjny, ul. Lipowa 83, 17-200 

Hajnówka, 

§ 11. Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. 

1. Wspieranie nauczycieli w szkołach i przedszkolach we włączaniu do treści programowych w dziedzinie 

ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 

i gospodarskich oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt domowych. 

2. Wspieranie organizatorów konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego 

traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami 

pozarządowymi, stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt. 

3. Promowanie na stronie internetowej Gminy adopcji zwierząt bezdomnych. 

4. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt. 

5. Promowanie ograniczania populacji zwierząt poprzez świadome nabywanie zwierzęcia oraz ich 

sterylizację i kastrację. 

Rozdział 4. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone będą w budżecie 

Gminy Hajnówka w kwocie 53 300 złotych. Środki finansowe przeznacza się na realizację następujących 

zadań: 

a) opieka nad wolno żyjącymi kotami – 500 zł, 

b) odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 38 800 zł, 

c) odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi – 3 000 zł, 

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

drogowych – 1 500 zł., 

e) sterylizacja kotów i psów właścicielskich - 50% – 7 500 zł, 

f) usypianie ślepych miotów – 1 950 zł. 
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