UCHWAŁA NR XVIII/139/21
RADY MIASTA KOLNO
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Kolno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, poz. 1378) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r.
poz. 638) Rada Miasta Kolno, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców
obwodów łowieckich uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Kolno w 2021 r.” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Rakowski

Id: 946C8283-74D8-4FD7-825F-1B2D1D8F1B5A. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/139/21
Rady Miasta Kolno
z dnia 26 lutego 2021 r.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Kolno w 2021 roku
Rozdział 1.
WSTĘP
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta Kolno uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno w 2021 roku” ,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do zwierząt domowych a w szczególności psów i kotów, ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w mieście Kolno.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
– niekontrolowane rozmnażanie,
– porzucanie zwierząt przez właścicieli,
– łatwość pozyskania zwierząt,
– brak edukacji i wiedzy społecznej w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Realizacja wszystkich zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych
zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska. Szczególne znaczenie w Programie ma sterylizacja i kastracja
zwierząt bezdomnych, gdyż jak wynika z doświadczeń innych krajów jest to najskuteczniejsza metoda
unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kolno;
2) Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kolno;
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt, Jarosław Kubrak z siedzibą w Kolnie , ul.
Wesoła 12;
4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską Miasta Kolno
5) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
6) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu i utrzymywane w charakterze towarzyskim;
7) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim;
8) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno w 2021 roku”.
9) Gabinecie Weterynaryjnym, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Mieczysław Zajk,
Kozioł 6, 18–500 Kolno.
10) Gospodarstwo rolne – należy rozumieć gospodarstwo rolne Mieczysław Zajk, Kozioł 6, 18-500 Kolno.
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Rozdział 3.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 2. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
2) zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów;
3) edukacja mieszkańców miasta Kolno w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt
bezdomnych.
§ 3. Realizacja celów programu polegać będzie na:
1) ograniczeniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów;
2) odławianiu bezdomnych zwierząt;
3) umieszczaniu odłowionych psów w schronisku dla zwierząt;
4) poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) zapewnieniu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
6) edukacji mieszkańców miasta Kolno w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 4.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 4. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt w szczególności psów będzie realizowane poprzez
sterylizację i kastrację w Schronisku.
2. Przeprowadzenie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w Schronisku będzie
możliwe, jeżeli ich stan zdrowia oraz wiek umożliwią taki zabieg, zgodnie z opinią lekarza weterynarii.
§ 5. 1. Urząd pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów z terenu miasta Kolno.
2. Koty, w celu wykonania zabiegu będą po wyłapaniu przewożone do lekarza weterynarii, któremu Urząd
zleci wykonanie świadczenia usługi na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
3. Z usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów będą mogli skorzystać opiekunowie społeczni,
organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.
4. W celu przeprowadzenia zabiegów opiekunowie na własny koszt dokonają odłowienia i dostarczenia
zwierząt do zakładu weterynaryjnego.
5. Opiekunowie będą potwierdzać wykonanie usługi w zakładzie weterynaryjnym poprzez wypełnienie
„Karty na wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji kota wolno żyjącego na koszt Miasta Kolno”. Wzór
karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Programu.
6. Po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych lub trafią do adopcji.
7. Na warunkach określonych w zleceniu, Urząd płaci 100% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na
podstawie wystawionego rachunku/faktury.
8. Zabiegi te wykonywane będą do czasu wyczerpania zarezerwowanych na ten cel środków budżetowych.
§ 6. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych psów i kotów wolno żyjących realizowane będzie także przez
usypianie ślepych miotów.
2. Usypianie ślepych miotów realizuje Schronisko.
3. Do Schroniska mogą być przekazane ślepe mioty przez Straż Miejską oraz mieszkańców Miasta.
4. Usypianie ślepych miotów przekazanych do Schroniska, wykonuje wyłącznie lekarz weterynarii,
z którym Schronisko ma zawartą umowę.
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Rozdział 5.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 7. 1. Likwidowanie bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno będzie realizowane poprzez
odławianie zwierząt bezdomnych, tj. takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Kolno realizuje Schronisko oraz Straż Miejska.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Kolno ma charakter stały.
4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Kolno realizuje Schronisko.
5. Odławianiu, celem przekazania do Schroniska, nie podlegają koty wolno żyjące, gdyż nie są zwierzętami
bezdomnymi.
6. W celu zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo Mieczysława Zajk
zam. Kozioł 6 , 18–500 Kolno.
Rozdział 6.
ZAPEWNIENIE OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU ZDARZEŃ DROGOWYCH
Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
§ 8. 1. Bezdomne zwierzęta poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych będą podlegały opiece
weterynaryjnej.
2. Opieka będzie prowadzona w Schronisku lub Gabinecie Weterynaryjnym z którym Miasto Kolno ma
podpisaną umowę.
3. Na warunkach określonych w umowie, Urząd pokryje koszt leczenia bezpośrednio lekarzowi weterynarii
na podstawie wystawionego rachunku/faktury.
4. Kosztami leczenia zwierząt będą obciążeni właściciele w przypadku ich ustalenia, w wysokości
wydatków poniesionych przez Urząd.
Rozdział 7.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 9. Urząd w ramach programu prowadzi we współpracy z Schroniskiem, Strażą Miejską działania
edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 8.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Miasta
Kolno w dziale 900.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/139/21
Rady Miasta Kolno
z dnia 26 lutego 2021 r.
Karta wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji kota wolno żyjącego na koszt Miasta Kolno
Kolno, dn. ………………………
Pieczątka lekarza weterynarii
Numer karty: ……………
I. Dane opiekuna kota wolno żyjącego:
Imię i nazwisk opiekuna ………………………………………………………………………..
Nr telefonu kontaktowego ………………………………………………………………………
Płeć kota zgłoszonego do zabiegu*

KOCUR

KOTKA

Miejsce, z którego został wyłapany kot wolno żyjący …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
II. Informacje lekarza weterynarii.
Na podstawie badań klinicznych dopuszczono zwierzę do zabiegu kastracji/sterylizacji:*
TAK

NIE

Jeśli NIE podać powód …………………………………………………………………………
Zabieg wykonano dnia ………………………………………………………………………….
……………………………………………
Podpis lekarza wykonującego zabieg
Oświadczenie opiekuna społecznego
1. Kot o którym mowa w karcie jest zwierzęciem wolno żyjącym z terenu Miasta Kolno.
2. Jestem świadomy/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z poświadczenia nieprawdy.
3. Zobowiązuję się do odebrania zwierzęcia po zabiegu w terminie wyznaczonym przez lekarza
weterynarii, wypuszczenia go (na wolność) w miejsce dotychczasowego bytowania, z którego zostało
odłowione oraz stosowania się do zaleceń lekarza weterynarii.
Kolno, dn. ……………………

……….…………………………
(czytelny podpis opiekuna zwierzęcia)

*niepotrzebne skreślić
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Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
20, e-mail: kolno@home.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych,
Urząd Miasta Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, e-mail: iod@kolno.home.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Urząd Miasta Kolno,
w szczególności realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Kolno w 2021 r.”
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze
danych osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także
wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania
będzie niemożliwość realizacji zadania.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami
dotyczącymi archiwizacji.
5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł
publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych
zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
6. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane
osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów
przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych posiadających uprawnienia do ich
przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do
innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do
wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora
danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem "Ochrona danych
osobowych").
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Burmistrza Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 29, 18–500 Kolno w zakresie zawartym w niniejszej karcie.
Jednocześnie oświadczam, zostałem/zostałam poinformowany o prawie wycofania zgody w dowolnym
momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Kolno w 2021 r.”
Kolno. dn. ……………

...………..……………………………
(czytelny podpis opiekuna zwierzęcia)
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