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UCHWAŁA NR VI/35/2015 

RADY GMINY ROKITNO 

z dnia 19 czerwca 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2015 roku. 

Na podstawie art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 

856, z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje: 

§ 1.  

 Załącznik do uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Rokitno z dnia 23 marca 2015 r. 

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Rokitno w 2015 roku otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokitno. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Eugeniusz Żuk 
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Załącznik do uchwały Nr VI/35/2015 

Rady Gminy Rokitno 

z dnia 19 czerwca 2015 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Rokitno w 2015 roku. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów 

i kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich. 

2. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ bezdomność tych zwierząt zdarza 

się najczęściej. 

Rozdział 2. 

Zapewnienie bezdomnym domowym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 2.  

 Miejsce dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rokitno zapewnia Schronisko dla Zwierząt w Białej 

Podlaskiej ul Olszowa 4, 21-500 Biała Podlaska. 

Rozdział 3. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 3.  

1. Koty wolno żyjące są to głównie koty bytujące w piwnicach budynków mieszkalnych oraz w budynkach 

gospodarczych (inwentarskich) właścicieli nieruchomości, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się 

gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać, lecz 

stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia, co jest czynione jak np. są 

dokarmiane przez właścicieli nieruchomości u których znalazły schronienie. 

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami Gmina realizuje poprzez: 

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, 

2) współpracę z mieszkańcami gminy, u których znalazły schronienie wolno żyjące koty dotyczącej 

stworzenia odpowiednich warunków ich bytowania, 

3) współpracę z Przychodnią Weterynaryjną w Rokitnie 63 w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia 

leczenia kotów wolno żyjących oraz w celu ograniczenia populacji kotów wolno żyjących dokonania 

sterylizacji (pokrycie kosztów leczenia i sterylizacji z budżetu Gminy). 

Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt domowych 

§ 4.  

1. Odławianie bezdomnych zwierząt w szczególności psów na terenie Gminy Rokitno ma charakter 

doraźny tzw. interwencyjny. 

2. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt przeprowadzana będzie przez Schronisko dla Zwierząt 

w Białej Podlaskiej. 
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3. Odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska, które jest pod nadzorem Inspekcji 

Weterynaryjnej, pozostają pod opieką schroniska , gdzie poddawane są: 

1) oględzinom lekarza weterynarii w schronisku, który zapewnia zwierzętom przebywającym 

w schronisku opiekę weterynaryjną, 

2) szczepieniom profilaktycznym przeciwko chorobom zakaźnym innym niż wścieklizna jak również 

szczepieniom przeciw wściekliźnie - po odbyciu kwarantanny, 

3) oddaniu poprzedniemu właścicielowi lub przekazywaniu do adopcji. 

Rozdział 5. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt. Obligatoryjna sterylizacja 

§ 5.  

1. Przewiezione z terenu Gminy Rokitno do schroniska dla zwierząt bezdomne zwierzęta poddawane są 

obowiązkowej sterylizacji. 

2. Zabiegi sterylizacji przeprowadzane są w schronisku dla zwierząt przez lekarza weterynarii 

zapewniającego przebywającym w schronisku zwierzętom opiekę weterynaryjną. 

3. W uzasadnionych przypadkach sterylizacja będzie wykonywana przez lekarza Przychodni 

Weterynaryjnej w Rokitnie. 

Rozdział 6. 

Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów 

§ 6.  

1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii zapewniający zwierzętom 

przebywającym w schronisku dla zwierząt opiekę weterynaryjną dokonuje usypiania ślepych miotów, które 

trafią lub urodzą się w schronisku dla zwierząt. 

2. W zaistniałych nagłych przypadkach usypianie ślepych miotów bezdomnych psów 

i wolno żyjących kotów dokonywana będzie przez miejscowego lekarza weterynarii na zlecenie Gminy. 

Rozdział 7. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 7.  

1. Jako gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2015 roku, które 

z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie wskazuje się gospodarstwo rolne położone 

w miejscowości Olszyn 57, 21-504 Rokitno. 

2. Przekazanie zwierząt gospodarskich do wskazanego gospodarstwa rolnego zostanie poprzedzone 

wzajemnym porozumieniem pomiędzy Gminą a rolnikiem w sprawie poniesienia kosztów związanych 

z przetrzymywaniem zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 8. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 8.  

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest dokonywane przez schronisko, o którym 

mowa w § 2 poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 

adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 
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Rozdział 9. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 9.  

1. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt całodobową opiekę weterynaryjną, na zlecenie 

Wójta Gminy, zapewnia Przychodnia Weterynaryjna w Rokitnie. 

2. Utylizacji zwłok zwierząt zabitych w wypadkach drogowych, bądź uśpionych w wyniku doznanych 

obrażeń, w wypadkach drogowych dokonuje „Zbiornica Skórzec” Firma Utylizacyjna Mirosław Cabaj. 

Rozdział 10. 

Edukacja mieszkańców 

§ 10.  

Wójt Gminy Rokitno w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Rokitno (tj. Zespołem Szkół w Rokitnie i Gminną Instytucją Kultury w Rokitnie) oraz 

organizacjami pozarządowymi , działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt 

bezdomnych celem zapobiegania bezdomności zwierząt . 

Rozdział 11. 

Finansowanie Programu 

§ 11.  

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały 

w budżecie Gminy Rokitno na 2015 rok. 

2. Wysokość środków finansowych na rok 2015 określa załącznik do niniejszego Programu. 

3. Środki wskazane w ust. 2 wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.907 z późn. zm.).
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Załącznik 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Rokitno w 2015 roku. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2015 roku 

Lp. jednostka 

realizująca 

środki finansowe (zł.) zadania 

1. Gmina 22.000,00 Zapewnienie opieki bezdomnym psom 

2. Gmina 1.700,00 Zapewnienie opieki weterynaryjnej, w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

3 Gmina 1.500,00 Sterylizacja 

 


