
UCHWAŁA NR XL/247/2014
RADY GMINY BIAŁA PODLASKA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Biała Podlaska w 2014 r.

Na podstawie 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.) oraz art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 856) Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Biała Podlaska w 2014 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/239/2014 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Biała Podlaska w 2014 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Biała Podlaska

Dariusz Plażuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/247/2014 

Rady Gminy Biała Podlaska 

z dnia 28 marca 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Biała Podlaska w 2014 roku. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.1. Wykonawcami Programu są: 1) Gmina Biała 
Podlaska, 2) DASH Urszula Konstanta – Kurowska, ul. Kiernickich 19/45, 21-400 Łuków, 3) Organizacje 
społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we 
współpracy z organami gminy. 2. Zadania priorytetowe Programu to: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku dla zwierząt, 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 3) odławianie 
bezdomnych zwierząt, 4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przekazanych z terenu gminy do 
schroniska, 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 6) usypianie ślepych miotów, 7) wskazanie 
gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 8) zapewnienie opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina zapewnia poprzez: 

1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami realizującymi zadania publiczne, 
obejmujące opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Współpracę z lekarzami weterynarii oraz lecznicami dla zwierząt, 

3. Wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych, 
na podstawie decyzji lekarza weterynarii. 

§ 2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują: 

1. Gmina poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania, 

3) leczenie zwierząt chorych i rannych w ramach zawartych umów z lekarzem weterynarii oraz zakładami 
leczniczymi dla zwierząt, 

4) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych. 

2. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia realizujące zadania publiczne obejmujące opiekę nad kotami 
wolno żyjącymi poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 3. 1. Gmina prowadzi odławianie bezdomnych zwierząt. Odławianiem są objęte bezdomne zwierzęta 
pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 
i bezpieczeństwu ludzi. 

2. Odławianie zwierząt na terenie Gminy ma charakter: 

1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń interwencyjnych dotyczących pozostawianych bez opieki 
zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla otoczenia, 

2) okresowy w przypadkach przebywania na danym obszarze Gminy takiej ilości bezdomnych zwierząt, która 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dla utrzymania czystości i porządku. 

3. Przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania okresowego bezdomnych zwierząt, Gmina poprzez 
obwieszczenie poda do publicznej wiadomości informacje zawierające: 

1) termin rozpoczęcia wyłapywania, 
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2) granice terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta, 

3) adres schroniska, w którym umieszczono zwierzęta po wyłapaniu, 

4) podmiot wykonujący wyłapywanie. 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także 
nie będzie zadawał im cierpienia. transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu 
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 4. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację zwierząt przekazanych do schroniska z jej terenu na zasadach 
ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Schronisko 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 poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie działań edukacyjnych dotyczących promowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 
ich humanitarnego traktowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

3. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia poprzez prowadzenia akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 6. 1. Usypianie ślepych miotów w odniesieniu do zwierząt bezdomnych wykonują: 

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

2) Gmina zlecając zabieg lekarzowi weterynarii lub zakładowi leczniczemu w oparciu o zawartą umowę na 
świadczenie usług. 

2. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Gminę. 

4. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, należy 
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza 
weterynarii w sposób humanitarny i jedyny dopuszczający przez TOnZ w Polsce (narkoza, następnie środek 
usypiający podany dożylnie). 

§ 7. 1. Zbiórka, transport i utylizacja padłych lub uśpionych zwierząt będzie realizowana poprzez firmę 
utylizacyjną "Zbiornica Skórzec" ul. Świętojańska 5, 08-110 Siedlce. Zwłoki zwierząt muszą być odpowiednio 
zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

2. Miejscem dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu gminy Biała Podlaska i opiekę nad nimi 
zapewnia w 2014 r. gospodarstwo rolne w miejscowości Zabłocie 9, 21-500 Biała Podlaska, na podstawie zawartej 
umowy przez gminę z właścicielem gospodarstwa. 

3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku gmina realizuje poprzez DASH Urszula 
Konstanta – Kurowska, ul. Kiernickich 19/45, 21-400 Łuków, które przekazuje bezdomne zwierzęta do Schroniska 
dla Zwierząt - Fundacja Pożytku Publicznego „Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą w Nasielsku, przy ul. 
Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk. 

4. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Gmina realizuje 
poprzez umowę z Gabinetem Weterynaryjnym, lek. wet. Janusz Sielski, ul. Żeromskiego 1, 21-500 Biała Podlaska, 
mającym możliwość świadczenia usług całodobowo. 

§ 8. 1. Środki finansowe na realizację zadań w roku 2014 wynikających z Programu zabezpieczone są 
w budżecie gminy Biała Podlaska według poniższego zestawienia: 

1) opłaty za przyjęcie psa do schroniska - 11000 zł, 

2) sterylizacja i dokarmianie bezdomnych kotów - 2000 zł, 

3) odbiór padłych zwierząt z terenu gminy przez firmę utylizacyjną z terenu gminy - 2400 zł. 
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2. Wydatkowanie środków finansowych będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu. 
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