
 

Projekt: ”PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI   ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY WISNIEW W ROKU 2019”. 

 

§ 1. 

 

Celem Programu, zgodnie z art. 11a ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1840), jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami  bezdomnymi w rozumieniu art.  4 pkt 17 ustawy 

o ochronie zwierząt, 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt. 

 

§ 2. 
 

1. Zapewnienie bezdomnym  zwierzętom  miejsca w schronisku dla zwierząt w celu 

zapewnienia im bezterminowej opieki, właściwe żywienie optymalne warunki bytowania, 

pielęgnację i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiekę weterynaryjną 

do czasu ich adopcji realizowane będzie poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt 

domowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  Zygmunt i Grażyna Jadwiga 

Dworakowscy s.c. Radysy 13, 12-230 Biała Piska. 

2. Z chwilą przyjęcia psa do schroniska z terenu Gminy Wiśniew, Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt  Zygmunta i  Grażyny  Jadwigi Dworakowskich s.c. będzie przekazywać 

informację do Urzędu Gminy Wiśniew w okresie  półrocznym i rocznym na koniec roku 

kalendarzowego o dalszej sytuacji bezdomnych psów (np. znajduje się w schronisku bądź 

przekazanych do adopcji-kserokopia umowy adopcyjne). 

3. W celu odnalezienia byłych lub pozyskaniu nowych właścicieli zwierząt Gmina Wiśniew 

prowadzi bazę danych o zwierzętach znalezionych i oczekujących na adopcje, publikuje te 

dane na łamach lokalnej prasy i umieszcza na stronach internetowych gminy, schroniska 

organizacji społecznych zajmujących się opieką nad zwierzętami. 

 

§ 3. 
 

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi   (koty urodzone i żyjące na wolności 

w ekosystemie wsi) poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom zewidencjonowanym 

w rejestrze gminnym) kotów wolno żyjących, 

2) zapewnienie koniecznej opieki weterynaryjnej i miarowej sterylizacji samic w celu 

ograniczenia populacji zwierząt, 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przedstawiciela urzędu. 

 

§ 4. 
 

1. Na terenie gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 

1) stałe na interwencje; 

2) okresowo po wcześniejszym ogłoszeniu. 

2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, 

w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 

pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, 

zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 



3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Wiśniew podpisała 

umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt i Grażyna  Jadwiga 

Dworakowscy s.c., Radysy 13, 12-230 Biała Piska.  

Adres podmiotu podaje na tablicy ogłoszeń   Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniew.  

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt  będzie prowadzone przez Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt Zygmunt i Grażyna  Jadwiga Dworakowscy s.c, Radysy 13,  12-230 Biała Piska, 

wyłącznie przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, 

który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt , a także nie będzie zadawał im 

cierpienia w obecności lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem.  

5. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt  podawane są do publicznej poprzez 

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Wiśniew oraz za pośrednictwem sołtysów wsi. 

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym 

do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

7. Gmina monitoruje dalsze sytuacje zwierza t przekazanych do schroniska poprzez półroczne  

i roczne raporty składane przez schronisko do Urzędu Gminy. 

 

§ 5. 

 

1. Gmina realizuje  obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych 

w Schronisku dla  Bezdomnych Zwierząt Zygmunt i  Grażyna  Jadwiga Dworakowscy S.C. 

Radysy 13, 12-230 Biała Piska oraz na terenie Gminy Wiśniew przez Daniela Kordka 

z TOPVET Przychodnia Weterynaryjna, ul. Terespolska 26, 08-106 Zbuczyn. 

2. Zabiegom, o których mowa w ust.1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni 

od umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, 

przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych 

właścicieli. 

 

§ 6. 

 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  z wykorzystywaniem istniejącej bazy 

danych o posiadanych zwierzętach realizowane jest poprzez: 

1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty 

na terenie gminy Wiśniew, w tym na ww., stronach internetowych, prasie lokalnej 

tj. Gminne Wieści oraz Tygodniku Siedleckim, 

2. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 

zwierząt, 

3. propagowanie idei opieki nad zwierzętami i aktywnego poszukiwania dla nich nowych 

właścicieli 

4. współpraca ze Stowarzyszeniem „Zwierzoluby” z Siedlec. 

 

§ 7. 

 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić   w   schronisku dla zwierząt bezdomnych 

lub lecznicy dla zwierząt.   Wymagany jest   humanitarny stosunek pracownika 

do czworonoga. 

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez 

gminę. 
 



§ 8. 

 

Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu gminy Wiśniew, znajduje się 

w gospodarstwie produkcyjnym nr 030230794 w Mroczkach 40, które spełnia wymagania 

sanitarno-weterynaryjne czego potwierdzeniem jest zaświadczenie PIW.NS.MW/92/2011 

z dnia 20.01.2011 r. wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach 

 

§ 9. 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizowane  jest poprzez Daniela Kordka, TOPVET Przychodnia 

Weterynaryjna, ul. Terespolska 26, 08-106 Zbuczyn. 
 

§ 10. 

 

1. Koszty realizacji  zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina Wiśniew 

- zabezpieczony fundusz gminny na  rok 2019 to kwota 27 000,00 zł w tym: 

- zakup karmy dla bezpańskich  kotów   - 3 000,00 zł, 

- zakup karmy dla bezpańskich psów      - 4 000,00 zł, 

- opieka weterynaryjna  oraz odłów i przyjęcie psów do schroniska  -20000,00 zł 

2. Fundusz własny na realizacje programu może ulec zwiększeniu w sytuacji dofinansowania 

z NFOSiGW oraz darowizn sponsorów i organizacji społecznych. 

3. Środki finansowe wydatkowane będą na podstawie zawartej  umowy z lekarzem  weterynarii 

oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w oparciu o przedłożone faktury 

po wykonaniu usługi i faktur z zakupionej karmy dla bezpańskich kotów i psów. 


