
 

 

UCHWAŁA NR VI/30/19 

RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU 

z dnia 26 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

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

z 2018 r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. 2019 poz. 122 z późn. zm.) Rada Miejska w Biskupcu uchwala, co następuje: 

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

na rok 2019 dla Gminy Biskupiec, którego celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku następuje na podstawie umowy 

podpisanej przez Gminę Biskupiec, ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Mój dom” Tomasz Wieleba, 

Bagienice Małe, posiadającym stosowne zezwolenia na jego prowadzenie. 

§ 3. 1. Wprowadza się monitorowanie miejsc gromadzenia się kotów wolnożyjących, ze szczególnym 

uwzględnieniem obrębu zabudowy budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi, przez Straż Miejską w 

Biskupcu. 

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez 

ustalenie miejsc ich przebywania, dostarczenie karmy i wody pitnej do miejsc przebywania przez Straż Miejską 

w Biskupcu lub organizacje zajmujące się opieką nad kotami. 

3. W przypadku zaistnienia potrzeb wspomagania organizacji zajmujących się opieką nad kotami 

przebywającymi w miejscach wymienionych w pkt. 1, może być udzielana pomoc np.: poprzez: kastrację i 

sterylizację na koszt Gminy Biskupiec, przekazywanie karmy dla wolontariuszy zajmującymi się kotami 

wolnożyjącymi przy udziale Stowarzyszenia przygarnij psiaka lub i kociaka przez Straż Miejską w Biskupcu. 

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Biskupiec ma charakter ciągły i odbywać się 

będzie stosownie do napływających informacji o bezdomnych zwierzętach przez cały rok. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów może być prowadzone przez schronisko „Mój 

Dom”, z którym gmina podpisała stosowną umowę na umieszczanie w nim zwierząt. 

3. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu zostaną przewiezione do: 

a) miejsca określonego w umowie zawartej z podmiotem o którym mowa w § 2. 

b) punktu obserwacji wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w przypadku zwierząt, które 

pokąsały ludzi, lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie wścieklizną. 

Po zakończeniu obserwacji zwierzę umieszczane jest w schronisku dla zwierząt „Mój Dom”. 
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4. W przypadku nie ustalenia właściciela, lub nie zgłoszenia się właściciela lub opiekuna w ciągu 14 dni od 

dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku, zwierzę może być przekazane nowemu właścicielowi. 

§ 5. 1. Sterylizację albo kastrację zwierzęcia przeprowadza podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt, 

mający podpisaną umowę z Gminą, poprzez dokonanie tych czynności przez lekarza weterynarii. 

2. Zabiegi określone w ust. 1 przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia umieszczenia 

zwierzęcia w schronisku. 

§ 6. Poszukiwaniem nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmować się będzie schronisko 

„Mój Dom”, w którym umieszczane są zwierzęta, zobowiązane do tego stosownymi zapisami w umowie 

zawartej z Gminą. 

§ 7. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii, w schronisku dla 

zwierząt bezdomnych „Mój Dom”. 

§ 8. 1. Zwierzęta gospodarskie, czasowo odebrane ich właścicielom, lub porzucone będą umieszczane w 

gospodarstwie rolnym Grzegorza Cychowskiego w Biskupcu Kolonia, które otoczy je stosowną opieką, do 

czasu rozstrzygnięcia o ich dalszym losie przez stosowne organy, lub ustalenia właściciela. 

2. Umieszczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym następuje na postawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Biskupiec a właścicielem gospodarstwa rolnego. Koszty związane ze sprawowaniem opieki na zwierzętami 

pokryje Gmina Biskupiec. 

§ 9. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje 

Lecznica Zwierząt w Biskupcu, w ramach sprawowanych dyżurów, na ogólnie obowiązujących zasadach. 

§ 10. 1. Na realizację zadań wymienionych w programie przeznacza się w 2019 r. kwotę 140.000,00 zł. 

(słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) w tym finansowanie kastracji, sterylizacji, leczenie, dokarmianie 

kotów, usługi schroniska oraz gospodarstwa rolnego. 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 pokryje koszty umieszczania i opieki nad zwierzętami w schronisku, które są 

comiesięcznie wydatkowane na opłacenie wystawianych faktur przez schronisko, zgodnie z zawartą umową 

oraz doraźne działania wymienione w programie. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

  

 Przewodnicząca Rady 

Alina Radziszewska 
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