
UCHWAŁA NR 93/XIV/20 
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2019r. poz 122 i 1123) oraz po uzyskaniu opinii uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Sławomir Jan Misiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr 93/XIV/20 

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2020 roku 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Wysokie Mazowieckie uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Wysokie Mazowieckie w 2020 r.,” zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.). Program ma zastosowanie do wszystkich 
zwierząt domowych, w szczególności psów, kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 
gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności 
tych zwierząt jest największa w Gminie Wysokie Mazowieckie. 

§ 1. 1. Celami Programu są:  

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy; 

4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni pracownik do spraw Ochrony 
Środowiska. 

3. Realizację działań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą: organizacje 
społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, wolontariusze, 
podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów, we współpracy z organami 
Inspekcji Weterynaryjnej. 

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie 
realizuje:  

1) schronisko dla zwierząt poprzez wyłapywanie, transport, ewidencję, przetrzymywanie wraz 
z zapewnieniem opieki dla zwierząt. Zadanie będzie realizowane przez Pensjonat dla zwierząt (Cyganowo) 
w Sejnach adres: ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny (posiadający statut schroniska); 

2) gmina poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej z właścicielami gospodarstwa zlokalizowanego na terenie 
Gminy Wysokie Mazowieckie w miejscowości Wólka Duża 15, zapewni miejsce dla zwierząt 
gospodarskich. 

§ 3. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie realizowana jest poprzez współdziałanie 
z wolontariuszami oraz organizacjami społecznymi. 

2. Gmina prowadzi dokarmianie kotów wolno żyjących w sytuacjach, gdy brak takiego dokarmiania będzie 
mógł spowodować poważne, negatywne skutki dla zdrowia zwierząt. 

§ 4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:  

1) informowanie o możliwości przygarnięcia bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska z terenu Gminy 
Wysokie Mazowieckie (należy do kompetencji schroniska); 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi i wolontariuszami w zakresie poszukiwania nowych 
właścicieli dla zwierząt; 

3) schronisko, z którym Gmina posiada umowę, a które prowadzi działania adopcyjne zwierząt bezdomnych 
osobom zainteresowanym oraz zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

4) przygarnięcie bezdomnego zwierzęcia - czyli zaopiekowanie się zwierzęciem w sposób trwały przez osoby 
fizyczne: 
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a) przygarnięcie zwierzęcia odbywa się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia osoby zainteresowanej, 

b) w celu zwiększenia liczby przygarnięć, możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz 
zorganizowanym wolontariatem, 

c) w celu zachęcenia osób do przygarnięcia bezdomnego zwierzęcia w sposób trwały, Gmina z własnych 
środków zapewni dla zwierząt jej podlegającym wstępną, konieczną opiekę weterynaryjną np.: 
odrobaczenie, szczepienia, sterylizację, kastrację i inne. 

§ 5. 1. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, realizuje schronisko wskazane w § 
2 pkt 1, które posiada pracowników przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt, a także odpowiedni sprzęt. 

2. Bezdomne zwierzęta są odławiane przez schronisko, po otrzymaniu zgłoszenia od uprawnionego 
pracownika Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie. 

3. Wyłapywanie zwierząt odbywa się przy użyciu sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia 
zwierząt i nie wiąże się z zadawaniem zwierzętom cierpienia. 

4. Transport zwierząt odbywa się pojazdem przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego traktowania 
zwierząt. 

§ 6. Gmina w ramach programu prowadzi ewidencję bezdomnych zwierząt. Znajdują się w niej dane 
przedstawiane raz na miesiąc przez schronisko dotyczące zwierząt przebywających w schronisku oraz dane 
z oświadczeń osób fizycznych, które przygarnęły bezdomne zwierze (czyli zaopiekowały się zwierzęciem 
bezdomnym z sposób trwały). Dopuszczalne jest elektroniczne znakowanie zwierząt przez schronisko 
i gabinety weterynaryjne podczas wykonywania wstępnej niezbędnej opieki nad przygarniętym zwierzęciem.  

§ 7. Gmina zapewnia opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Wysokie Mazowieckie, odebranym 
dotychczasowym właścicielom.  

1) decyzja o odebraniu zwierzęcia wydawana jest po uzyskaniu zgłoszenia od Policji, lekarza weterynarii lub 
upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt; 

2) odebrane zwierzę gospodarskie przekazane zostanie gospodarstwu rolnemu, z którym Gmina ma zawartą 
umowę w zakresie opieki nad tymi zwierzętami. 

§ 8. 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, które wymagają 
natychmiastowej pomocy lub wystąpienia wszelkich sytuacji kryzysowych, Gmina Wysokie Mazowieckie 
zapewnia i finansuje tym zwierzętom całodobową opiekę weterynaryjną.  

2. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrotu Gminie Wysokie 
Mazowieckie poniesionych kosztów leczenia na konto Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie. 

3. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona 
jest przez lekarza weterynarii Sławomira Mioduszewskiego prowadzącego Przychodnię dla zwierząt MIOVET 
w Wysokiem Mazowieckiem adres: ul. Ogrodowa 10A, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów realizowane jest poprzez dokonywanie zabiegów usypiania, wyłącznie 
przez lekarza weterynarii.  

2. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
uprawniony podmiot i dostarczone do zakładu utylizacji. 

3. Lekarz weterynarii dokonujący usypiania ślepych miotów prowadzi szczegółową dokumentację w tym 
zakresie. 

4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów, realizuje Gmina poprzez: 

1) schronisko wskazane w § 2 pkt 1, w przypadku zwierząt przyjętych do schroniska; 

2) udzielenie jednorazowych zleceń na podstawie umowy cywilnoprawnej, dla lekarza weterynarii; 

3) Gmina umożliwia pokrycie w całości kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych osobom 
zainteresowanym przygarnięciem zwierzęcia w sposób trwały; 

4) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych, zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonania 
zabiegów sterylizacji i kastracji. 
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5. Zadanie sterylizacji i kastracji zwierząt realizowane jest wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

§ 10. Gmina w ramach programu prowadzi we współpracy ze szkołami i organizacjami pozarządowymi 
działania edukacyjne, m. in. na temat odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji bezdomnych zwierząt.  

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzić będą ze środków 
własnych Gminy. Na realizację zadania Gmina posiada środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych).  

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, na podstawie 
zawartej umowy z osobami prowadzącymi schronisko dla zwierząt, oraz umów cywilnoprawnych z lekarzem 
weterynarii wskazanym w § 8, właścicielem gospodarstwa rolnego, wskazanym w § 2 pkt 2 oraz na podstawie 
faktur wystawionych przez lekarza weterynarii w zakresie wskazanym w § 4 pkt 4 lit c).
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