UCHWAŁA NR XXIV/175/2021
RADY GMINY WIZNA
z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wizna na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2020 r., poz. 638), uchwala się, co następuje:
§ 1. Po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży oraz Polskiego Związku
Łowieckiego, Zarządu Okręgowego w Łomży, określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wizna na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Iwona Grodzka
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/175/2021
Rady Gminy Wizna
z dnia 17 lutego 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na rok 2021
§1
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Wizna.
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych gminy.
Rada Gminy Wizna, wypełniając wskazany obowiązek określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Powyższe regulują następujące akty prawne:
1) ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439 z późn. zm.) – art. 3 ust. 2 pkt 14;
2) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) - art. 11 ust. 1
i art.11a.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) panujące mody na dane rasy zwierząt,
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji lub kastracji.
§2
Postanowienia ogólne
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Wizna;
2) Schronisku, należy przez to rozumieć: Pensjonat dla zwierząt „Cyganowo”, ul. Mickiewicza 44, 16-500
Sejny;
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 wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza;
5) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
6) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wizna w 2021 roku.
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§3
Wykonawcy programu
1) Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna,
tel. (86) 888 90 04;
2) Policja, Straż Pożarna, Stowarzyszenia i Fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz niezadający im cierpienia;
3) Schronisko;
4) „Egida” Gabinet Weterynaryjny Karol Kowalewski, ul. 1000-lecia 26, 18 – 430 Wizna.
§4
Cel i zadania Programu
1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§5
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczenie ich w Schronisku na podstawie
umowy, która obejmuje również obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wizna,
co zapewnia nie tylko ochronę ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt;
2. Zwierzęta nowo przybyłe poddawane są kwarantannie przez okres, co najmniej 14 dni;
3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku, bezpośrednio po ich
przyjęciu;
4. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin Schroniska.
§6
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane
jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt;
2. Opieka ta obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie wolno żyjących kotów w razie zaistnienia takiej potrzeby;
2) finansowanie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów;
3) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w Schronisku.
§7
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Wizna, jako działanie o charakterze
doraźnym – po zgłoszeniu telefonicznym – prowadzi Schronisko;
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2. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Wizna może być także prowadzone
przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało;
4. Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie umieszczane są w Schronisku;
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 11;
6. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie
2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji;
7. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
§8
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, z wyjątkiem zwierząt,
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek,
są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji;
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii.
§9
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Działania w zakresie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi:
1. Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania,
2. wójt gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Wizna oraz na stronie internetowej www.wizna .pl.
§ 10
Usypianie ślepych miotów
1. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii – „Egida” Gabinet Weterynaryjny Karol
Kowalewski, ul. 1000-lecia 26, 18 – 430 Wizna.
§ 11
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
Gospodarstwo rolne znajdujące się w Wiźnie, ul. Szosa Białostocka 2, 18-430 Wizna przyjmuje i zapewnia
opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy.
§ 12
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, które mają
miejsce na terenie Gminy Wizna i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane będzie przez „Egida”
Gabinet Weterynaryjny Karol Kowalewski, ul. 1000-lecia 26, 18 – 430 Wizna.
§ 13
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
Działania propagujące właściwe obchodzenie się ze zwierzętami, zmierzające do zmniejszenia liczby
bezdomnych zwierząt oraz zwiększenia liczby ich adopcji poprzez:
1) propagowanie zastosowanych rozwiązań w mediach (strona internetowa Urzędu Gminy), poprzez ulotki,
plakaty, artykuły;
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
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§ 14
Finansowanie programu
1.Program realizowany będzie z funduszy Gminy Wizna zapisanych w budżecie Jednostki na rok 2021
w kwocie 42 400,00 zł.
2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań:
1) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 500,00 zł;
2) odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku, w tym obligatoryjna
sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku – 39 000,00 zł;
3) usypianie ślepych miotów – 500,00 zł;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
leczenie zwierząt – 2 400,00 zł.
§ 15
Postanowienia końcowe
Wszelkie sprawy, wnioski, zgłoszenia związane z Programem lub dotyczące jego wykonywania należy
zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, lub
telefonicznie pod nr tel. (86) 888 90 00 w godz. pracy Urzędu Gminy Wizna.
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