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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2022 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 5591)) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Białegostoku w 2022 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2022 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W 2022 ROKU
§ 1. Ustala się, następujące cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, zwanego w dalszej części Programem:
1) zapobieganie i ograniczanie bezdomności zwierząt;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Białegostoku.
§ 2. 1. Program w zakresie zapobiegania i ograniczania bezdomności zwierząt realizowany będzie poprzez:
1) wykonywanie na koszt Miasta sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych trafiających do Schroniska dla Zwierząt
"Dolina Dolistówki" w Białymstoku, z wyłączeniem zwierząt, co do których istnieją przeciwwskazania do
wykonania zabiegów, ze względu na wiek i/lub stan zdrowia. Zabiegi sterylizacji i kastracji będą wykonywane
nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty przyjęcia bezdomnego zwierzęcia do Schroniska;
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt, społecznymi opiekunami zwierząt, lecznicami weterynaryjnymi w zakresie ograniczenia ich rozrodczości
- sterylizacja i usypianie ślepych miotów na koszt miasta Białegostoku;
3) wyłapywanie i poddawanie zabiegowi sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, wypuszczenie ich na
wolność po okresie rekonwalescencji w miejscu ich bytowania lub przekazanie do adopcji. Działania będą
wykonywane na koszt miasta Białegostoku, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym
celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
4) prowadzenie działań edukacyjnych, w tym we wspólpracy z organizacjami pozarządowymi, m. in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz podejmowanie inicjatyw zachęcających mieszkańców do
dokonywania adopcji zwierząt. Zadanie będzie realizowane przez Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki"
w Białymstoku oraz organizacje pozarządowe;
6) prowadzenie działań edukacyjnych i akcji promujących ograniczanie i kontrolę rozrodczości zwierząt domowych
w tym, psów i kotów oraz propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji jako najskuteczniejszych metod walki
z bezdomnością zwierząt. Zadanie będzie realizowane przez Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki"
w Białymstoku przy współpracy organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt;
7) trwałe oznakowanie psów przebywających w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku,
poprzez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego mikroczipa;
8) prowadzenie przez Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku bazy danych oznakowanych psów
przebywających w Schronisku oraz oznakowanych psów z terenu miasta Białegostoku i ich właścicieli (we
współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii przedmiotowa baza danych może zostać rozszerzona o dane
dotyczące obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie);
9) wsparcie zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów, realizowanych na zlecenie ich właścicicieli w ramach
programu nastawionego na zapobieganie bezdomności potomstwa zwierząt właścicielskich realizowanego przez
Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli
zwierząt.
2. Program w zakresie opieki nad zwierzętami realizowany będzie poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku
z siedzibą przy ul. Dolistowskiej 2;
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2) przyjmowanie i utrzymywanie przez Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku psów
bezdomnych oraz dostarczonych w wyniku działań interwencyjnych, wypadkó drogowych z terenu miasta
Białegostoku;
3) odławianie bezdomnych zwierząt przez Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku, przy
współpracy ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną oraz organizacjami pozarządowymi, których statutowym
celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia
i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zadanie
będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "GROT s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria
Krasowska przy ul. Włościańskiej 7/1 w Białymstoku, które dysponuje lekarzem weterynarii. Zgłoszenia będą
dokonywane za pośrednictwem służb miejskich (Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska
w Białymstoku, Policja). Działania będą wykonywane na koszt miasta Białegostoku w ramach zawartej umowy na
świadczenie kompleksowych usług całodobowego pogotowia dla zwierząt na terenie miasta Białegostoku.
5) opiekę nad kotami bezdomnymi i wolno żyjącymi, w tym zapewnienie żywienia i pomieszczeń dla zwierząt,
leczenia weterynaryjnego oraz dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym przy współpracy ze
społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących. Zadanie będzie realizowane przez Schronisko dla Zwierząt
"Dolina Dolistówki" w Białymstoku, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem
jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
6) prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w Schronisku dla Zwierząt "Dolina
Dolistówki" w Białymstoku;
7) zapewnienie miejsc pobytu bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz zwierzętom gospodarskim, które
w wyniku podjętych interwencji zostały czasowo odebrane dotychczasowym właścicielom, w gospodarstwie
rolnym położonym w miejscowości Borsukówka 51 (gmina Dobrzyniewo Duże).
§ 3. 1. Właściciel zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku lub gospodarstwie rolnym, zobowiązany
jest je odebrać w ciągu 14 dni od daty przyjęcia do Schroniska lub gospodarstwa rolnego bądź otrzymania
stosownego zawiadomienia, po udokumentowaniu posiadania wymaganych szczepień. Po upływie tego terminu
zwierzę może zostać skierowane do adopcji.
2. Zwierzę bezdomne, które zostało umieszczone w schronisku lub gospodarstwie rolnym i nie ma możliwości
ustalenia jego właściciela, po upływie 14 dni od daty przyjęcia do Schroniska lub gospodarstwa rolnego może
zostać skierowane do adopcji.
§ 4. Prezydent Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Białymstoku monitoruje realizację Programu poprzez comiesięczne zbieranie i analizowanie
informacji dotyczących podejmowanych działań.
§ 5. Program realizowany będzie przez:
1) Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Białymstoku;
2) Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2;
3) Straż Miejską w Białymstoku;
4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem Miejskim
w Białymstoku i innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi;
5) społecznych opiekunów zwierząt, tj. osoby działające na rzecz zwierząt na terenie miasta Białegostoku, które
społecznie sprawują opiekę nad zwierzętami (osoby dokarmiające zwierzęta, w szczególności koty);
6) gospodarstwo rolne wyznaczone w celu zapewnienia miejsca pobytu bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz
zwierząt gospodarskich czasowo odebranych właścicielom zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 niniejszego Programu.
§ 6. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżetach:
Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Schroniska dla Zwierząt "Dolina
Dolistówki" w Białymstoku oraz Straży Miejskiej w Białymstoku na rok 2022 i wydatkowane będą poprzez
zlecanie:
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1) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327);
2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
2. Środki finansowe na realizację Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2022 roku na realizację poszczególnych zadań wynoszą
odpowiednio:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - 1 474 754,00 zł;
2) odławianie bezdomnych zwierząt - 239 000,00 zł;
3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 20 000,00 zł;
4) usypianie ślepych miotów - 100,00 zł;
5) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt - 190 000,00 zł;
6) opieka nad wolnozyjącymi kotami i ich dokarmianie - 172 500,00 zł;
7) znakowanie oraz kastracja zwierząt właścicielskich - 20 000,00 zł;
8) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym - 19 130,00 zł;
9) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 294 533,00 zł.
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UZASADNIENIE
Główne założenia Programu dotyczą: zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta,
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachorowań na
wściekliznę, zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez popularyzację i prowadzenie
sterylizacji i kastracji, zwiększenia poziomu adopcji bezdomnych zwierząt, edukacji mieszkańców
w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
Dotychczasowo w ramach ww. Programu prowadzone są różne działania, w tym m.in.:
- akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów w ramach umów zawieranych przez Miasto;
- sterylizacje i kastracje zwierząt schroniskowych;
- promocyjne znakowanie psów z terenu Białegostoku;
- akcje adopcyjne organizowane przez Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku.
Realizując zadania statutowe jednostka budżetowa Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku odławia
bezdomne psy z terenu miasta zapewniając im opiekę, organizuje też akcje edukacyjno-informacyjne na
terenie szkół i przedszkoli oraz zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt w ramach zawartej umowy o świadczenie kompleksowych usług
całodobowego pogotowia dla zwierząt na terenie miasta Białegostoku.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) zobowiązuje radę
gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, z uwzględnieniem wysokości oraz sposobu
wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.
Zgodnie z wymogami ustawy przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2022 roku, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały, obejmujący swoim zakresem:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Głównym celem Programu jest ograniczenie oraz zapobieganie bezdomności i nadpopulacji zwierząt
domowych na terenie miasta Białegostoku.
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi
weterynarii oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze Gminy Białystok.
Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 kwietnia 2022 r. (znak sprawy:NK-II.4131.50.2022.ES)
Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność w całości uchwały Nr XLIX/710/22 Rady Miasta Białystok z
dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2022 roku, uzasadniając to
naruszeniem art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt, poprzez brak wystarczającego podziału środków na
poszczególne zadania programowe. W związku z powyższym został opracowany nowy Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2022
roku uwzględniający wytyczne Wojewody Podlaskiego zawarte w powyższym rozstrzygnięciu nadzorczym.
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