UCHWAŁA NR VII/48/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywaniu na terenie gminy Hajnówka w 2019 roku.
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 944 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2018 poz. 1962 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywaniu na terenie gminy Hajnówka w 2019 roku" w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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Załącznik do uchwały Nr VII/48/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 marca 2019 r.
Program zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywaniu na terenie gminy Hajnówka w 2019 roku.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
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 2017 r. poz. 1855), z którym Gmina Hajnówka
posiada podpisaną umowę współpracy, tj. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy w Radysach
Rozdział 2.
CELE PROGRAMU
§ 2. Cele programu:
1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Hajnówka.
2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
3. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
1. Wszystkie zwierzęta zgubione, wałęsające się, pozostające bez właściciela lub odebrane na skutek
zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zebrane z terenu gminy Hajnówka
zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt.
§ 4. § 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:
1. Zadanie te będzie realizowane poprzez monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na
terenie gminy Hajnówka, w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości. W wyniku
monitoringu oraz określenia ilości wolno żyjących kotów nastąpi ich dokarmianie przez pracowników Gminy
Hajnówka.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt, prowadzone będzie przez schronisko dla zwierząt. Odławianie
bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia.
§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt przeprowadzana będzie w schronisku
dla zwierząt.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane będzie przez schronisko dla zwierząt,
poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
§ 8. Usypianie ślepych miotów:
1. Jeśli samica bezpańskiego zwierzęcia w ciąży zostanie odłowiona z terenu gminy Hajnówka to usypianie
ślepych miotów następować będzie w schronisku dla zwierząt poprzez dokonywanie odpowiednich zabiegów.
§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich:
1. Jeśli zaistnieje sytuacja, przy której pojawią się bezdomne zwierzęta gospodarskie na terenie
administracyjnym Gminy Hajnówka, zwierzęta zostaną przekazane gospodarstwu rolnemu z którym Gmina
Hajnówka posiada podpisaną umowę współpracy, tj. Jan Kojło, Nowosady 152, 17-200 Hajnówka.
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§ 10. § 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Hajnówka posiada podpisaną umowę współpracy, tj.
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Eugeniusz Rutkowski, ul. Lipowa 83, 17-200 Hajnówka, będzie realizował
zadania polegające na całodobowej opiece weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt domowych lub bezdomnych.
Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Hajnówka w kwocie 30 000 złotych. Środki finansowe przeznacza się na realizację następujących zadań:
a) opieka nad wolno żyjącymi kotami – 500 zł,
b) odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy) – 25 000 zł,
c) odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi – 3 000 zł,
d) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
drogowych – 1 500 zł.
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