
UCHWAŁA NR …./…./19 

RADY GMINY KUŹNICA 

z dnia ……………… 2019 r. 

 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 roku 

 

 

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, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 11a ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 oraz z 2018 r. poz. 

650, 663 i 2245)  Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 roku, w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały Nr …./…./19 

Rady Gminy Kuźnica 

z dnia …………… 2019 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KUŹNICA 

W 2019 ROKU 

 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 roku” zwany w dalszej części „Programem” ma 

zastosowanie do wypełnienia przez Gminę Kuźnica zadań własnych polegających na 

zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu. 

§ 2. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.), w szczególności 

z zachowaniem zasady humanitaryzmu. 

§ 3. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kuźnica; 

2) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kuźnica; 

3) urzędzie gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kuźnica; 

4) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt z siedzibą 

w Radysach 13, 12- 230 Biała Piska; 

5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 

wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 

przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 

7) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie 

w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

§ 4. Działania związane z realizacją programu odbywają się przy wzajemnej współpracy: 

1) Urzędu Gminy Kuźnica; 

2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy; 

3) Schroniska dla bezdomnych zwierząt z siedzibą w Radysach 13, 12-230 Biała Piska; 

4) służb porządkowych - Komisariatu Policji w Kuźnicy; 

5) organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą, których celem statutowym jest 

ochrona zwierząt; 

6) P.H.U „GROT” s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska z siedzibą 

w Białymstoku, ul. Włościańska 7/1, posiadającej stosowne zezwolenia na odławianie 

bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich schronisku oraz na odbiór i transportowanie 

zwierząt rannych (dzikich i bezdomnych) w wyniku zdarzenia komunikacyjnego; 



7) gospodarstwa rolnego w miejscowości Szymaki 25, 16-123 Kuźnica. 

§ 5. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy. 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 6. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu gminy oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Do zadań priorytetowych Programu należą w szczególności: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy; 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących; 

3) opieka nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 

7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami; 

8) usypianie ślepych miotów. 

 

Rozdział 3 

ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM 

§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy następuje poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, szczególnie psów z terenu gminy i przekazanie ich do 

schroniska; 

2) zapewnienie miejsc zwierzętom bezdomnym w schronisku, przewiezienie po odłowieniu 

bezdomnych zwierząt do schroniska; 

3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w miejscowości 

Szymaki 25, 16-123 Kuźnica z właścicielem, którego Gmina zawarła stosowną umowę. 

 

Rozdział 4 

OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 8. Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest przez poprzez: 

1) obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska; 

2) sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących - na koszt Gminy; 

3) usypianie ślepych miotów - dokonywane w schronisku w pomieszczeniach do tego 

przeznaczonych. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii 

zatrudniony w lecznicy schroniska. 

 

Rozdział 5 

SPRAWOWANIE OPIEKI NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI 

§ 9. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz ograniczenie ich 

populacji realizowana jest poprzez: 

1) wykonywanie na koszt Gminy zabiegów sterylizacji albo kastracji; 



2) sprawowanie opieki weterynaryjnej nad kotami wolnożyjącymi; 

3) zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz dokarmianie, a także zapewnienia im wody 

pitnej w miejscu ich bytowania. 

 

Rozdział 6 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 10. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli 

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) Gmina poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu 

gminy, tj. umieszczenie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na stronie 

internetowej Gminy Kuźnica oraz promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze 

schroniska.  

 

Rozdział 7 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 11. 1. Odławianiu podlegają bezdomne zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 

pod której opieką trwale dotąd pozostawały.  

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizuje uprawniony podmiot - P.H.U 

„GROT” s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska z siedzibą w Białymstoku, ul. 

Włościańska 7/1, na podstawie zawartej umowy, po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika 

Urzędu Gminy oraz po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i  interwencji.  

3. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy ma charakter stały. 

 

Rozdział 8 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ 

W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

§ 12. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez  P.H.U „GROT” s.c. Dariusz 

Krasowski i Anna Maria Krasowska z siedzibą w Białymstoku ul. Włościańska 7/1, na 

podstawie zawartej umowy. 

2. Usługi weterynaryjne obejmują, w zależności od potrzeby: 

1) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia; 

2) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie; 

3) podanie odpowiednich środków medycznych; 

4) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji; 

5) okresowe przetrzymanie zwierząt; 

6) poddanie zwierzęcia eutanazji; 

7) przekazanie zwłok zwierzęcia do utylizacji. 

 

 

 



Rozdział 9 

EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT 

§ 13. W ramach Programu, w celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt, Gmina prowadzi 

następujące działania: 

1) promuje adopcję zwierząt bezdomnych; 

2) wspólnie z nauczycielami (przedszkoli i szkół) propaguje treści zagadnień 

związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, promowanie prawidłowych postaw 

w stosunku do zwierząt. 

 

Rozdział 10 

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

§ 14. 1. W budżecie Gminy na 2019 r. zabezpieczone są środki finansowe na realizację 

zadań wynikających z Programu w wysokości ogółem 42 000,00 zł. 

2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań: 

1) 35 000,00 zł - na działania, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 i 5; 

2) 3 500,00 zł.- na działania, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, 6 i 8; 

3) 3 500,00 zł. - na działania, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3, 4, i 7. 


