
Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Hajnówka
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok

Zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  oraz  ich  wyłapywanie  należy  do  zadań  własnych
Gminy.

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 122, poz. 1123) corocznie do dnia 31 marca, rada gminy określa w drodze uchwały, Program
opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt.  Stanowi  to  wypełnienie
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę.

W  związku  z  powyższym  przygotowany  został  Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok, który stanowi załącznik
do uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) akcja sterylizacji i kastracji zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Hajnówka;
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
7) usypianie ślepych miotów;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z udziałem

zwierząt.
Realizacja zadań Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok, pozwoli efektywnie ograniczyć liczbę zwierząt stających
się bezdomnymi,  co wiąże się  ze zmniejszeniem środków z budżetu miasta przeznaczonych na ten cel,
a także  zmniejszenie  liczby  podopiecznych  w  schronisku.  Poprawi  warunki  bytowania  kotów  wolno
żyjących  poprzez  dokarmianie.  Zapewni  zwierzętom,  które  ucierpią  w wyniku  zdarzeń  drogowych  –
niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii, a zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utracą swoje
dotychczasowe schronienie – zagwarantuje zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym. Pomoc w postaci
dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich ograniczy populację bezdomności
wśród zwierząt.

Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla miasta Hajnówka, dlatego w Programie wskazano
wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania. Środki
te zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej miasta Hajnówki na rok 2020.

Zgodnie  ze  wskazaniami  ustawy  o  ochronie  zwierząt  projekt  Programu  został  przekazany
do zaopiniowania:  Powiatowemu  Lekarzowi  Weterynarii  w  Hajnówce,  Hajnowskiemu  Stowarzyszeniu
Ochrony  Zwierząt  Ciapek,  Towarzystwu  Opieki  nad  Zwierzętami  -  Oddział  w  Białymstoku
oraz dzierżawcom obwodów łowieckich -  Kołu Łowieckiemu „Żubr” w Hajnówce  i  Kołu Łowieckiemu
„Puszcza” w Białowieży.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce, Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ciapek,
Towarzystwo Opieki  nad Zwierzętami  Oddział  w Białymstoku oraz wymienione wyżej  Koła  Łowieckie
nie wydały  opinii  w  ustawowym  terminie  21  dni  od  daty  otrzymania  programu,  co  zostało  uznane
za akceptację przesłanego projektu Programu.

Mając  powyższe  na  względzie  przedłożenie  Radzie  Miasta  Hajnówka  projektu  uchwały
jest uzasadnione.


