
 

 

UCHWAŁA NR V/32/2019 

RADY GMINY BANIE MAZURSKIE 

z dnia 7 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie na 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2019 r., 

poz. 122 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

na terenie gminy Banie Mazurskie na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie Mazurskie. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stefania Urbańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 marca 2019 r.

Poz. 1364



Załącznik do uchwały Nr V/32/2019 

Rady Gminy Banie Mazurskie 

z dnia 07 marca 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Banie Mazurskie na 2019 rok 

§ 1. W ramach Programu Gmina Banie Mazurskie realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym; 

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

§ 2. 1.  Zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt realizowane jest 

poprzez zawartą umowę z wyłonionym wcześniej i świadczącym te usługi właściwym podmiotem. 

Prowadzącemu schronisko w ramach umowy określonej w pkt 1 powierzono zadania: 

a) odławianie oraz transport bezdomnych psów na zlecenie gminy, 

b) sterylizację albo kastrację psów przebywających w schronisku przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 

c) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku. 

§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Referat Gospodarki 

Komunalnej Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich poprzez zakup 

i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy dokonali rejestracji w Urzędzie. 

§ 4. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i 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. Odławianie zwierząt ma charakter doraźny i następuje na zgłoszenie interwencyjne 

uprawnionego pracownika Urzędu. 

§ 5. 1.  Gmina zapewnia, do wysokości posiadanych środków finansowych, bezpłatną kastrację lub 

sterylizację kotów pozostających pod opieką społecznych opiekunów w sytuacji dostarczenia zwierzęcia do 

zakładów leczniczych dla zwierząt, z którymi gmina ma podpisaną umowę. 

2. W przypadku adopcji zwierząt zbyt młodych na zabieg, pokrycie kosztów sterylizacji lub kastracji po 

okresie dojrzewania, co schronisko zapisuje w umowie adopcyjnej. 

3. Gmina zapewnia, do wysokości posiadanych środków finansowych, bezpłatne usypianie ślepych miotów 

szczeniąt i kociąt dostarczonych do zakładu leczniczego dla zwierząt, z którymi ma podpisaną umowę na 

świadczenie tych usług. 

4. Wprowadza się działania promocyjne i edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy 

mieszkańców gminy w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta 

domowe. Edukacja prowadzona będzie wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę oraz wśród ich rodziców. 

5. Gmina zapewnia, do wysokości posiadanych środków finansowych, 50% dofinansowanie do zabiegów 

sterylizacji suk z terenów wiejskich dostarczonych do zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym gmina ma 

podpisaną umowę o świadczenie tych usług. 
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§ 6. 1.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im 

należyte warunki bytowania na zasadach ustalonych w umowie z prowadzącym schronisko. 

2) gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty 

na terenie Gminy oraz na stronie internetowej gminy. 

3) organizacje społeczne poprzez poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt. 

2. Osoba, która zaadoptuje psa odłowionego z terenu gminy Banie Mazurskie przebywającego w schronisku, 

o którym mowa w § 2 ust. 1, otrzyma na jednego adoptowanego psa roczny zapas karmy (15 kg/miesiąc). 

§ 7. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które się zabłąkały, wskazuje się gospodarstwo 

rolne położone na terenie gminy Banie Mazurskie (ul. Konopnickiej 77, 19-520 Banie Mazurskie). 

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

zwierząt będzie realizowane przez Przychodnię Weterynaryjną Ara-Vet, ul. Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap 

z którą Gmina zawarła umowę. 

§ 9. 1.  Na realizację zadań w 2019 r. Gmina Banie Mazurskie przeznaczyła środki w wysokości 

60000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane na realizację Programu na podstawie faktur 

wystawianych zgodnie z zawartymi umowami. 
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