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Załącznik do Uchwały Nr XXI.108.2012 

Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 marca 2012r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegający bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Brańszczyk zwany dalej „Programem” 

      Wprowadzenie

      Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Brańszczyk uchwały w sprawie określenia
     „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
     terenie gminy Brańszczyk w roku 2012” zwanego dalej "Programem" jest art. 11a ustawy z dnia
     21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

      Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
      kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

      Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
           1)  porzucanie zwierząt przez właścicieli,
           2)  ucieczki zwierząt,
           3)  łatwość pozyskiwania zwierząt,
           4)  niekontrolowane rozmnażanie,
           5)  brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności,
                 ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

     Postanowienia ogólne
     Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „zwierzętach bezdomnych” – rozumie się przez to 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;

2) „zwierzętach gospodarskich” – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

3) „zwierzętach wolno żyjących (dzikich)” – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione 
żyjące w warunkach niezależnych od człowieka; 

Celami Programu są:
1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
3) odławianie bezdomnych zwierząt
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
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
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I. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

W celu zapewnienia  opieki  bezdomnym zwierzętom przewiduje się  realizację następujących 
zadań:
 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
2) odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie  ich w schronisku, 
3) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich,
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt,

Gmina  Brańszczyk  ma  podpisaną  umowę  ze  Schroniskiem  dla  Bezdomnych  Zwierząt  w 
Ostrowi Maz.  Zwierzęta w schronisku będą miały zapewnione właściwe warunki bytowania 
oraz opiekę lekarsko – weterynaryjną. 

Odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku będzie zajmował się Pan 
Robert Kulesza zam. Wyszków, ul. Białostocka 57, który posiada zezwolenie na prowadzenie 
działalności  gospodarczej  w  zakresie  wyłapywania  bezdomnych  zwierząt  na  terenie  naszej 
gminy.

Zwierzęta, ranne podczas wypadków drogowych, będą zabierane z miejsca wypadku przez Pana 
Roberta  Kuleszę  zam.  Wyszków,  ul.  Białostocka  57,  który zapewni  im całodobową opiekę 
weterynaryjną w ramach umowy zawartej przez niego z lekarzem weterynarii.
Na terenie gminy Brańszczyk, ze względu na jej rolniczy charakter, na razie nie ma problemu 
bezdomności kotów. Zwierzęta te są dość chętnie przygarniane przez rolników, którym chronią 
one płody rolne przed gryzoniami.

W celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt  gospodarskich  wskazuje  się  gospodarstwo  Pana 
Zdzisława Rojek zam. Niemiry 1.

      Umieszczenie w nim zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez 
       gminę z właścicielem gospodarstwa rolnego
       Umowa będzie dotyczyła zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim lub też
       indywidualnych przypadków przekazania zwierząt oraz kosztów z tym związanych.
       Przejęte zwierzę będzie miało zapewnione warunki bytowe, wyżywienie i opiekę .

II. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań: 

1) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
3) usypianie ślepych miotów 

Program zapobiegający bezdomności zwierząt traktuje sprawy bezdomnych zwierząt w szerszym 
aspekcie, ma na celu m. in. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Można to osiągnąć dzięki 
sterylizacji  albo  kastracji  bezdomnych  zwierząt  przebywających  w  schronisku.  Powinno  to 
ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt.
W ramach zawartej umowy, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Maz. zobowiązuje się 
do przygotowania psów do sterylizacji  lub kastracji  oraz zapewnienia im opieki  weterynaryjnej 
przed  i  po  zabiegu,  a  także  do  dostarczenia  psów  do  Gabinetu  Weterynaryjnego  Oniszk  – 
Szafrański,  ul.  Piłata  w Ostrowi  Maz.  na  zabiegi  sterylizacji  lub  kastracji  i  późniejsze  zdjęcie 
szwów.  
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Do zmniejszenia populacji  bezdomnych zwierząt przyczyni się też usypianie ślepych miotów, a 
także poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.  Realizacja tych zadań również została 
powierzona Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Maz.

                                                                                               
     Zapobieganie bezdomności zwierząt

     Jedynym skutecznym sposobem ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt jest promowanie   
     sterylizacji i kastracji, przede wszystkim wśród właścicieli zwierząt.
     W tym celu planuje się opracowanie rozprowadzanie materiałów edukacyjnych w formie 
     ulotek, promujących metody ograniczania niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt    
     (sterylizację i kastrację).

      IV. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu.

1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy Brańszczyk.
2. W 2012 r. gmina Brańszczyk zapewniła w budżecie kwotę 50.000,00 zł.

w tym na:
- odławianie bezdomnych zwierząt i dostarczenie ich do schroniska – 3.600,00 zł.
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt -
  36.100,50 zł.
- całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt -
  1.500,00 zł
- sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku -  1.476,00 zł
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, czasowo odebranych właścicielom –  
  7.000,00 zł.
- materiały edukacyjne promujące metody ograniczania niekontrolowanego rozmnażania się 
  zwierząt – 323,50 zł.


