UCHWAŁA NR XX/220/2017
RADY GMINY BRAŃSK
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brańsk w roku 2017”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 11 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
2013 r., poz. 856 z późn. zm.1) ) oraz art. 11a ust. 7, pkt. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 856 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Brańsk w roku 2017”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk, w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Feliks Aleksander Wróblewski

1) Zm.
2) Zm.

z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605, 1948 i 2102.
z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605, 1948 i 2102.
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Załącznik do Uchwały Nr XX/220/2017
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2017 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Brańsk w roku 2017
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.).
Stosowane pojęcia:
- "humanitarne traktowanie zwierząt" – rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia
i zapewniające mu opiekę i ochronę,
- "zwierzęta bezdomne" – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką trwale dotąd pozostawały,
- "zwierzęta gospodarskie" – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
- "zwierzęta wolno żyjące (dzikie)" –
w warunkach niezależnych od człowieka,

rozumie

się

przez

to

zwierzęta

nieudomowione

żyjące

- "zwierzęta domowe" – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza,
- "schronisko dla zwierząt" – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi
spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Cel programu:
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brańsk oraz zapewnienie im opieki.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt – kastracja i sterylizacja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
4. Zasady poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych.
5. Usypianie ślepych miotów.
6. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Brańsk odebranym dotychczasowym
właścicielom.
7. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Prowadzący działania:
1. Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brańsk.
2. Referat Finansowo – Budżetowy Urzędu Gminy Brańsk.
3. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
działające na terenie Gminy Brańsk.
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4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt – tj. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy, Radysy 13,
12-230 Biała Piska.
5. Lekarz weterynarii – tj. Lecznica Weterynaryjna ,,Animals” Piotr Burzyński, ul. Jagiellońska 16, 17-100
Bielsk Podlaski.
6. Gospodarstwo rolne – Pan Dariusz Danilczuk zam. Chojewo 2, 17-120 Brańsk zwany dalej: ,,Gospodarstwo
Rolne”.
I. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brańsk oraz zapewnienie im opieki:
1. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt.
2. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane przez prowadzącego schronisko dla zwierząt, po otrzymaniu
zgłoszenia od uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk. Wyłapywanie musi
odbywać się w sposób humanitarny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Gmina Brańsk wyłoniła schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym ma zawartą umowę na odławianie
bezpańskich zwierząt, przyjmowanie do schroniska oraz ich utrzymanie w schronisku. Schronisko ma również za
zadanie poszukiwanie nowych właścicieli dla odłowionych i umieszczonych w schronisku bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Brańsk.
4. W schronisku może być wykonywana kastracja lub sterylizacja zwierząt bezdomnych z terenu Gminy
Brańsk.
5. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych tj., które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma
możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką dotychczas pozostawały.
6. Dla zachęcenia mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt Gmina może wprowadzić mechanizm
finansowy, polegający na okresowym zmniejszeniu stawki lub zwolnieniu właścicieli psów z podatku od ich
posiadania. Dodatkowo zwierzęta do adopcji zostaną wcześniej poddane zabiegom odrobaczenia i szczepienia. Na
prośbę osoby dokonującej adopcji Gmina może zrefundować koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji
adoptowanego zwierzęcia, pochodzącego z terenu Gminy Brańsk.
II.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:

1. Koty wolno żyjące zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są
zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić do schronisk, lecz stwarzać warunki
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
2. Urząd w razie potrzeby bądź też na indywidualne zgłoszenia mieszkańców będzie przeprowadzał akcje
dokarmiania kotów wolno żyjących. Żywność przeznaczona dla tych zwierząt szczególnie w okresie zimowym
będzie pozostawiana w miejscach występowania kolonii kotów oraz w miejscach jak najmniej widocznych tj. za
zaroślami, pod ścianami, pod krzakami, z daleka od ludzi oraz ruchu.
3. Gmina w ramach opieki nad bezdomnymi kotami zapewni również sterylizację lub kastrację zwierząt,
a także usypianie ślepych miotów.
III. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt – kastracja i sterylizacja zwierząt w schronisku dla
zwierząt:
1. Zabieg kastracji lub sterylizacji przeprowadza się wyłącznie w schronisku dla zwierząt, z którym Gmina
zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie.
2. Zwierzę, które ma zostać poddane zabiegowi, powinno zostać zgłoszone do Urzędu Gminy najpóźniej na
7 dni przed wykonaniem zabiegu.
3. Koszty zabiegu sterylizacji samic i kastracji samców pokrywa Gmina.
IV.

Zasady poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych
1. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez:

1) prowadzenie akcji adopcji bezdomnych zwierząt wyłapywanych z terenu Gminy, za pośrednictwem
działających na terenie Gminy oraz poza jej terenem organizacji społecznych, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt,
2) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami.

Id: 30353128-B2B0-4A46-89DA-A84E567B3D47. Podpisany

Strona 2

V.

Usypianie ślepych miotów:

1. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepie i nie ma możliwości zapewnienia dla
nich właściciela.
2. Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy
tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.
3. Zabiegi uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na
świadczenie usług w tym zakresie.
4. Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za zabieg usypiania ślepych miotów zgodnie z warunkami
określonymi w umowie.
5. Gmina może przekazać zadania z zakresu usypiania ślepych miotów schronisku, z którym ma podpisane
porozumienie.
VI. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Brańsk, odebranym dotychczasowym
właścicielom:
1. Decyzja o odebraniu zwierzęcia wydawana jest po uzyskaniu zgłoszenia od Policji, straży gminnej, lekarza
weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.
2. Zwierzę traktowane niehumanitarnie w sposób określony w przepisach ustawy o ochronie zwierząt może być
czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Brańsk, po zasięgnięciu opinii
lekarza weterynarii w zakresie stanu zdrowia zwierzęcia.
3. Odebrane zwierzę gospodarskie przekazane zostanie gospodarstwu rolnemu, z którym Gmina ma nawiązane
porozumienie w zakresie opieki nad tymi zwierzętami.
4. Kosztami transportu, utrzymania oraz koniecznego leczenia zwierzęcia obciążony jest właściciel zwierzęcia.
5. Wójt Gminy Brańsk wskaże gospodarstwo (nowego opiekuna zwierzęcia) na terenie Gminy Brańsk,
w którym zostanie umieszczone odebrane dotychczasowemu właścicielowi zwierzę gospodarskie.
6. Nowy opiekun zwierzęcia, któremu zostanie powierzona opieka nad odebranym zwierzęciem jest
obowiązany do zapewnienia opieki i właściwych warunków bytowania.
7. Nowemu opiekunowi zostaną zwrócone faktyczne koszty utrzymania zwierzęcia. Szczegółowe zasady
zwrotu kosztów utrzymania zwierzęcia zostaną określone w umowie między Wójtem Gminy Brańsk, a nowym
opiekunem zwierzęcia.
VII.

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:

1. Gmina Brańsk ma zawartą umową cywilnoprawną na dokonywanie usług weterynaryjnych wobec
bezdomnych zwierząt, wymienionych w niniejszym programie.
2. Głównym zadaniem lekarza weterynarii będzie zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
Finansowanie programu:
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Brańsk
na rok 2017 w wysokości 19 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brańsk oraz zapewnienie im opieki.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt – kastracja i sterylizacja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
4. Zasady poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych.
5. Usypianie ślepych miotów.
6. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Brańsk odebranym dotychczasowym
właścicielom.
7. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
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