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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA

HAJNÓWKA NA 2016 ROK

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Hajnówka określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka.
2. Program realizowany jest poprzez zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
miasta  Hajnówka,  zmniejszenie  populacji  bezdomnych  zwierząt,  edukację  w  zakresie
humanitarnego traktowania zwierząt. 

Rozdział 2 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§2.  Bezdomne  zwierzęta  odłowione  z  terenu  miasta  Hajnówka  przyjmowane  będą
do  Schroniska  dla  Zwierząt  prowadzonego  przez  Hajnowskie  Stowarzyszenie  Ochrony
Zwierząt Ciapek, ul.Słowackiego 29, Hajnówka.

Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami 
§3. 1.  Ustalenie  miejsc,  w  których  przebywają  koty  wolno  żyjące  we  współpracy  ze
społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.
2.  Zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów przy udziale  społecznych opiekunów.
Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się na koszt Gminy Miejskiej Hajnówka. Karma
wydawana będzie osobom określonym w ust. 4. Warunkiem otrzymania karmy dla kotów jest
poddanie zwierząt zabiegom sterylizacji lub kastracji przez społecznych opiekunów kotów.
3. Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów, we współpracy ze społecznymi opiekunami
wolno  żyjących  kotów, prowadzona  jest  na  koszt  Gminy  Miejskiej  Hajnówka,
do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku;
4. Osoby chętne do współpracy w tym zakresie składają deklarację o sprawowaniu społecznie
opieki nad bezdomnymi kotami oraz o poddaniu zwierząt zabiegom sterylizacji i kastracji. 

Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt
§4.  1.  Odławianie  bezdomnych  zwierząt  na  terenie  Miasta  Hajnówka  ma  charakter  stały
i odbywa się na zgłoszenie mieszkańców, policji w zależności od potrzeb. 
2.  Czynności  odławiania  zwierząt  prowadzi  Schronisko  dla  zwierząt  prowadzone  przez
Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ciapek, ul. Słowackiego 29, Hajnówka.
3.  Odławianie  bezdomnych  zwierząt  będzie  prowadzone  za  pomocą  specjalistycznego
sprzętu, nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodującego
cierpienia.
4.  Bezdomne  psy  będą  wyłapywane,  przez  prowadzącego  schronisko  dla  bezdomnych
zwierząt, po otrzymaniu zgłoszenia od Policji lub mieszkańców.
5.  Wyłapywanie  musi  odbywać  się  w  sposób  humanitarny,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.
6. Odławiane psy oddawane będą do schroniska i tam zostają objęte opieką przez Hajnowskie
Stowarzyszenie  Ochrony  Zwierząt  Ciapek,  ul.  Słowackiego  29,  Hajnówka.  Prowadzący
schronisko  prowadzić  będzie  intensywną  działalność  zmierzającą  do  odszukania
dotychczasowych właścicieli oraz do znalezienia nowych właścicieli dla przetrzymywanych



w schronisku psów. 
7.  Psy  przebywające  w  schronisku  są  trwale  znakowane  (chipowane)  i  rejestrowane
w Międzynarodowej Bazie danych Safe – Animal. 

Rozdział 5
Sterylizacja zwierząt 
§5.  1.Gmina  Miejska  Hajnówka  realizuje  obligatoryjną  sterylizację  i  kastrację  zwierząt
przebywających w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania
do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, zabiegi wykonywane są
na koszt Gminy Miejskiej Hajnówka. 
2. Zabiegi wykonywane są przez lekarza weterynarii wskazanego w § 9 ust.1 Programu.  

Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
§6.  Poszukiwanie  właścicieli  dla  bezdomnych zwierząt  jest  realizowane przez  schronisko
poprzez ustalenie dotychczasowych właścicieli zwierząt przebywających w schronisku oraz
poprzez pozyskiwanie nowych właścicieli zdolnych zapewnić zwierzętom należyte warunki
bytowania.

Rozdział 7 
Usypianie ślepych miotów
§7.  Bezpłatne  usypianie  ślepych  miotów  wykonywane  jest  przez  lekarza  weterynarii
wskazanego w § 9 ust.1 Programu.  

Rozdział 8
Wskazanie  gospodarstwa  rolnego  w  celu  zapewnienie  miejsca  dla  zwierząt
gospodarskich.
§8. 1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przekazane do gospodarstwa rolnego 
Andrzeja Kruka, Kotówka 36, 17 -200 Hajnówka w celu zapewnienia im należytej opieki.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta
pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka a właścicielem gospodarstwa.

Rozdział 9
Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń  drogowych
z udziałem zwierząt.
§9. 1. Na terenie Miasta Hajnówka opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
z  udziałem  zwierząt  zapewnia  lekarz  weterynarii  Eugeniusz  Rutkowski,  Gabinet
Weterynaryjny, ul. Lipowa 83 w Hajnówce.
2.  Podmiot  zajmujący  się  wyłapywaniem zwierząt  odpowiedzialny  jest  za  przywiezienie
zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do gabinetu weterynaryjnego. 

Rozdział 10
Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.
§10.  1.  Wspieranie  nauczycieli  w  szkołach  i  przedszkolach  we  włączaniu  do  treści
programowych w dziedzinie  ochrony środowiska,  zagadnień  związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt domowych i gospodarskich oraz standardami opieki nad zwierzętami,
potrzebą ograniczenia liczby zwierząt domowych,
2.Wspieranie  organizatorów  konkursów,  akcji,  prelekcji  dla  dzieci  i  młodzieży  na  temat
humanitarnego  traktowania  zwierząt  i  zapobiegania  ich  bezdomności,  we  współpracy
z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.



Rozdział 11
Finansowanie Programu
§11. Program będzie realizowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej  Hajnówka na rok
2016 w kwocie 93 500,00 zł, w tym 70 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację  zadań  publicznych  „Zapobieganie  bezdomności  zwierząt  poprzez  prowadzenie
schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka”. 
Pozostałe środki (23.500,00 zł ) przeznacza się na realizację poniższych zadań:

1) opieka  nad  wolno  żyjącymi  kotami  (dokarmianie  bezdomnych  kotów  oraz
wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów)- 3 000,00 zł,

2) działania edukacyjne – 1 500,00 zł,
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z  udziałem  zwierząt  domowych,  zabiegi  kastracji  i  sterylizacji  zwierząt
przebywających w schronisku oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej w schronisku
w  zakresie  szczepienia  przeciwko  wściekliźnie  i  czipowanie  psów  wraz  z
wprowadzeniem  do  systemu  identyfikacja  oraz  szczepienie  przeciwko  chorobom
wirusowym  (5  chorób),  jednorazowe  odpchlenie  i  odrobaczenie  zwierząt
przyjmowanych – 16.400,00 zł

4) zapewnienie utylizacji padłych zwierząt – 2.000,00 zł
5) zapewnienie opieki w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim – 600,00 zł 


