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Projekt

z dnia  19 stycznia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28,poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21 
poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 
880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462, z 2006 r. Nr 249 poz. 1830, z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 47 poz. 278, oraz z 2011 r. Nr 230 poz. 
1373) i po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce oraz Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami „Ciapek” w Hajnówce, Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka . 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/139/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie Programu 
Przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/170/01 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2001 r.w sprawie zasad 
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Hajnówka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 8 poz. 154 z dnia 12 kwietnia 2001 r.). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Saczko
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Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie spowodowały 
powstanie obowiązku podjęcia uchwały o opiece nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt. Przepisy dotyczące realizacji zadania własnego gminy w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 
określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, art 11 a wprost określa, co powinien zawierać 
program: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 2) opiekę nad wolno 
żyjącymi kotami, w tym ich karmienie, 3) odławianie bezdomnych zwierząt, 4) obligatoryjną sterylizację albo 
kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 6) usypianie 
ślepych miotów, 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. Program obejmuje zadania, które były już wcześniej ujęte w Regulaminie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Hajnówka oraz Programie przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Hajnówka. Nowa uchwała jest złożeniem dwóch już funkcjonujących w Gminie 
Miejskiej Hajnówka uchwał, a mianowicie uchwały nr XXIV/170/01 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2001 
r. zatwierdzającej regulamin wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Hajnówka oraz uchwały nr 
XXIV 139/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 lutego 2009r. zatwierdzającej program przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka. Program uchwala się corocznie do 31 marca każdego roku. 
Nowością jest wprowadzenie obowiązku monitorowania największych skupisk kotów wolno żyjących, 
zapewnienie im opieki i ograniczenie ich rozrodczości. W tym celu proponuje się wspieranie społecznych 
opiekunów kotów. Program może również obejmować plan znakowania zwierząt w gminie. Nie wprowadzono 
w programie takiego zapisu, ponieważ nie ma praktycznej możliwości egzekucji tego obowiązku. Gabinety 
weterynaryjne odmawiają przekazywania danych osobowych osób szczepiących psy i koty argumentując to 
ochroną danych osobowych. Opłata za posiadanie psa jest uiszczana przez właścicieli na zasadzie dobrowolności 
i nie podlega egzekucji, tak jak było to w przypadku podatku. Z tego to powodu również w 2009 roku 
zrezygnowano z wprowadzania uchwałą Rady obowiązku znakowania zwierząt. Projekt uchwały opiniowany jest 
przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania 
jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy. 
Powiatowy Inspektor Weterynarii oraz Koła Łowieckie, dzierżawiące obwody na terenie Hajnówki, w okreslonym 
ustawą terminie, nie udzieliły odpowiedzi, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem programu. Organizacja 
społeczna działająca na terenie Hajnówki (Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt CIAPEK) zaopiniowało 
negatywnie program. Zastrzeżenia dotyczyły: 1. nie określenia adresu gospodarstwa rolnego, które zapewni upiekę 
zagubionym zwierzętom gospodarskim, 2.nałożenia obowiązku prowadzenia odłowów przez schronisko dla 
zwierząt, 3.zbyt niskiej kwoty przewidzianej w budżecie na realizację zadania (a zwłaszcza kwota 20.000 zł nie 
pokryje według Stowaryzszenia kosztów sterylizacji zwierząt i edukacji mieszkańców). Wyjaśniam, że 
w Hajnówce są podatnicy podatku rolnego, jednakże nie prowadzą oni hodowli trzody chlewnej. W przypadku, gdy 
krowa lub świnia, koza czy inne zwierzę gospodarskie zabłąka się w granicach administracyjnych miasta będziemy 
czynić starania, aby umieścić takie zwierzę pod zadaszeniem oraz zapewnić opiekę weterynaryjną i wyżywienie. 
W latach 2000 – 2012 nie było przypadku zabłąkania się zwierzęcia gospodarskiego, ani nie stwierdzono 
porzuconych zwłok zwierząt gospodarskich. Utrzymywanie stanowiska dla potencjalnie zagubionego zwierzęcia 
oraz ponoszenie kosztów z tym związanych nie jest uzasadnione. Gmina Miejska Hajnówka zawarła porozumienie 
z Hajnowskim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami CIAPEK w Hajnówce między innymi w zakresie 
prowadzenia odłowów oraz edukacji mieszkańców. Zadania te leżą po stronie Stowarzyszenia. Nie mniej jednak, 
jeżeli zostanie nawiązana współpracę z innymi schroniskami czy organizacjami, będziemy również wymagać aby 
odłowy były prowadzone przez te podmioty. Fakt, że HSOZ CIAPEK nie ma osoby przeszkolonej ani nie posiada 
stosownego sprzętu, nie może być powodem do negatywnej opinii programu. Podobnie przedstawia się kwestia 
zbyt niskiej kwoty przeznaczonej na sterylizację oraz edukację mieszkańców. Z informacji przekazywanych przez 
HSOZ CIAPEK wynika, że 100% psów przebywających w schronisku jest wykastrowanych i wysterylizowanych. 
W 2012 roku należy uwzględnić koszty zabiegów odłowionych w tym roku zwierząt oraz częściowy zwrot 
kosztów za zabiegi finansowane przez właścicieli zwierząt. Uważamy, że przewidziana kwota jest wystarczająca. 
W przypadku dużego zainteresowania wśród mieszkańców kastracją zwierząt będziemy czynić starania 
o zwiększenie środków na ten cel. Argument HSOZ CIAPEK o przekazaniu na ich rzecz kwoty 20.000 zł w celu „ 
wykształcenia” społeczności w omawianym zakresie nie jest słuszny, bowiem od zawarcia porozumienia tj. od 
2007 r. HSOZ CIAPEK przeprowadziło w 2011r jednorazowo akcję rozdawania ulotek o opiece na zwierzętami 
w okresie zimy. Ulotka była opracowana i przygotowana przez Urząd Miasta Hajnówka. Stowarzyszenie nie 
wskazało swoich propozycji zmian zapisów w Programie. Reasumując uważam, że opinia negatywna nie ma 
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uzasadnienia. Uwzględniając pozytywne opinie Powiatowego Inspektora Weterynarii w Hajnówce oraz Koła 
Łowieckiego ŻUBR, Koła Łowieckiego Puszcza przedstawiamy niniejszy program do uchwalenia. 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zalacznik1.doc

Program opieki i bezdomności 2012 

Zalacznik1.doc

