UCHWAŁA NR XXIII/167/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2017 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446), w związku z art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz.
856 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu, Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie i inne organizacje społeczne działające na obszarze gminy
Biała Piska, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców i zarządców obwodów
łowieckich, działających na obszarze gminy Biała Piska – Rada Miejskaw Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Biała Piska w 2017 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała
Piska w 2017 r.”
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/167/2016
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 22 grudnia 2016 r.
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Białej Piskiej, jednostkę organizacyjną gminy Biała
Piska przy pomocy, której Burmistrz Białej Piskiej wykonuje zadania,
2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Biała Piska,
3. 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,
4. Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w
jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
5. Schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami
domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.),
6. Zwierzętach
gospodarskich
–
rozumie
się
przez
w rozumieniu przepisów o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

to

zwierzęta

gospodarskie

7. Gospodarstwie rolnym– rozumie się przez to gospodarstwo rolne Jarosława Sokołowskiego zam. Mikuty 2
, 12-230 Biała Piska,
8. Właścicielu – rozumie się przez to osobę będącą mieszkańcem gminy Biała Piska posiadającą zwierzę lub
zwierzęta, o których mowa w przedmiotowym Programie,
9. Opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje
nad zwierzęciem bądź zwierzętami znajdującymi się na terenie gminy Biała Piska,

nadzór

oraz

opiekę

10. Sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych – należy przez to rozumieć najskuteczniejszą metodę
unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt,
11. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856 ze zm. ),
12. Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące
na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim) głównie w budynkach gospodarczych, które nie są
zwierzętami bezdomnymi i dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w
miejscach ich dotychczasowego schronienia,
13. Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2017 roku”., który ma zastosowanie do wszystkich zwierząt
bezdomnych, w szczególności psów i kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
§ 2. Celem Programu jest:
1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art.4 pkt 16 ustawy o
ochronie zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska.
2. Zadania priorytetowe Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) odławianie bezdomnych zwierząt,
3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez podmiot świadczący usługę w zakresie odławiania i
dalszej opieki nad zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Biała Piska,
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6) usypianie ślepych miotów w schronisku świadczącym usługę dla gminy Biała Piska,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt,
9)

edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
właścicieli zwierząt domowych.

3. Program realizuje Gmina Biała Piska w oparciu o Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, którym Gmina
Biała Piska ma podpisaną umowę, przy współpracy z:
1) Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Piszu,
2) organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
3) osobami prawnymi i fizycznymi działającymi na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
4) Policją w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Burmistrz Białej Piskiej.
§ 3. Wykonawcami Programu są:
1. Burmistrz Białej Piskiej za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
2. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska - spółka
cywilna , 12-230 Biała Piska, Radysy 13, z którym Gmina Biała Piska ma podpisaną umowę, w celu zapewnienia
im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji,
3. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.
§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują:
1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, z którym Gmina Biała Piska ma podpisaną
umowę i które sprawuje bezterminową do czasu ich adopcji opiekę nad zwierzętami w schronisku poprzez
właściwe ich żywienie i zapewnienie optymalnych warunków ich bytowania, pielęgnację i profilaktykę w
zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiekę weterynaryjną,
2) Urząd Miejski w Białej Piskiej poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich,
3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
2. Urząd Miejski w Białej Piskiej zleci monitorowanie dalszej sytuacji bezdomnych zwierząt, które są
zabezpieczone i umieszczone we wskazanym w ust. 1 pkt. 1 schronisku. Dane z monitoringu będą przedstawione
w półrocznym i rocznym raporcie z monitoringu.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez:
1. Ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,
2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3. W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,
4. Prowadzenie akcji adopcyjnych kotów wolno żyjących,
5. Prowadzenie rejestru opiekunów zwierząt, co przyczyni się do lepszej i
wszystkich zaangażowanych podmiotów,

efektywniejszej współpracy

6. Wyznaczenie uspołecznionych opiekunów kotów w zakresie ich dokarmiania,
7. Prowadzenie miarowej sterylizacji samic oraz udzielania koniecznej pomocy weterynaryjnej.
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1. Działalność podmiotu, z którym podpisano umowę na odłów i dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
pochodzącymi z terenu Gminy Biała Piska,
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2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt,
3. Współpraca z podmiotami wymienionymi w ust. 1 ma na celu utworzenie bazy osób chętnych do adopcji
zwierząt,
4. Burmistrza Białej Piskiej poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, m. in. umieszczenie linku do
strony internetowej Schroniska na stronie internetowej Urzędu – bip.bialapiska.pl oraz współpraca z lokalnymi
mediami tj. Gazetą Piską, Tygodnikiem Piskim i telewizją kablową.
§ 7. 1. Na terenie Gminy Biała Piska wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt: 1) stałe – w celu
zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy, ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz
zagwarantowania należytej opieki
nad zwierzętami; 2) doraźne – w szczególności na skutek interwencji
mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.
2. Odławiane z terenu Gminy Biała Piska będą zwierzęta pozostawione bez opieki w stosunku do których nie
istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostały, a w
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez uprawniony podmiot przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i
zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. Podczas akcji odłowu bezdomnych zwierząt, w
przypadku zagrożenia dla ludzi lub zwierząt winna być im zapewniona pomoc weterynaryjna.
4. Transport zwierząt bezdomnych będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i
humanitarnego przewozu zwierząt.
5. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Burmistrz Białej Piskiej podpisuje umowę z
uprawnionym podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, a którego adres podaje na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 8. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez sterylizację albo kastrację
zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii, o którym
mowa w § 9 ust. 1.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku,
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie
określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. Do zabiegu nie kwalifikują się zwierzęta, u których
ze względów zdrowotnych operacja wiązałaby się z zagrożeniem życia.
4. W celu zniwelowania populacji zwierząt, a także zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom z tym
zjawiskiem związanych, Gmina Biała Piska realizować będzie program znakowania zwierząt, poprzez
wszczepienie mikroprocesora.
5. W budżecie gminy Biała Piska na 2017 r. zabezpieczono środki finansowe na realizację programu
znakowania zwierząt oraz refundację zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w ramach ogólnej puli funduszy
przeznaczonych na realizację niniejszego Programu.
6. Burmistrz Białej Piskiej będzie prowadził edukację mieszkańców na temat ochrony zwierząt przed
bezdomnością, przez akcje adopcyjne, rozpowszechnianie materiałów i ulotek edukacyjnych promujących
odpowiedzialną i właściwą opiekę nad zwierzętami i ich humanitarne traktowanie, propagowanie sterylizacji i
kastracji zwierząt, organizowanie konkursów i akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego
traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich bezdomnością.
§ 9. 1. Zapewnienie doraźnej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane jest poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym w Białej Piskiej Bogusław Święszkowski,
ul. Kościuszki 23, 12-230 Biała Piska, prowadzącym działalność w zakresie opieki weterynaryjnej.
2. Każde ranne w wypadku drogowym lub innej sytuacji bezdomne zwierzę przewożone będzie przez firmę
specjalistyczną – schronisko dla bezdomnych zwierząt, po udzieleniu mu niezbędnej pomocy lekarsko weterynaryjnej w przypadkach tego wymagających.
3. Informacja o wskazanym w ust. 1 gabinetem weterynaryjnym zamieszczona będzie na stronie internetowej
Gminy Biała Piska.
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4. Koszty leczenia ponosić będzie Gmina Biała Piska.
5. W budżecie gminy Biała Piska na 2017 r. na ten cel zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 tys. zł w
ramach ogólnej puli funduszy przeznaczonych na realizację niniejszego Programu.
§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust.2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt, może
nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych oraz lecznicy dla zwierząt.
2. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić
mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w
sposób humanitarny.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez firmę
specjalistyczną, z którą schronisko dla bezdomnych zwierząt zawarło umowę.
§ 11. 1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Jarosława Sokołowskiego w miejscowości Mikuty 2, 12-230
Biała Piska i posiada pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu, w celu zapewnienia miejsca
dla bezdomnych zwierząt na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza Białej Piskiej z właścicielem
gospodarstwa. Zakres umowy może określać gotowość zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnych gospodarskim
lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania zwierząt.
2. Ponadto z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu,
Urząd Miejski w Białej Piskiej podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela zwierząt.
§ 12. Realizacja zadań, o których mowa w § 5 - § 8 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu
schronisko dla zwierząt.
§ 13. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Biała Piska.
2. W przypadku ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia domowego, wyłapanego podczas
przeprowadzanych czynności wynikających z Programu, koszty związane z wyłapaniem i utrzymaniem zwierzęcia
w schronisku ponosi właściciel bądź opiekun.
3. Wysokość środków na realizację zadań określa się na kwotę 183 000,00 zł, w tym:
1) na wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku na kwotę 175 000,00 zł,
2) na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych na kwotę 5 000,00 zł,
3) na zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich na kwotę 2 000,00 zł,
4) na sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na kwotę 1 000,00 zł.
4. Wydatkowanie tych środków będzie realizowane z podmiotami wybranymi do realizacji zadań objętych
Programem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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