KRÓTKI OPIS PROJEKTU WOJEWÓDZKIEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
Projekt „Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Michałowie” powstał w związku z niedostatecznym
zapleczem regionu na usługi wspierające sprawowanie opieki nad porzuconymi zwierzętami.
Utworzenie przytuliska w gminie Michałowo ograniczy zjawisko bezdomności zwierząt oraz zapewni
im właściwą opiekę wraz z aktywnym poszukiwaniem opiekunów.
Miejsce realizacji inwestycji zostanie wytypowane w konsultacjach społecznych.
Schronisko będzie mieć charakter niekomercyjny i jego działalność będzie oparta na zasadzie nonprofit. Do prowadzenia schroniska zostanie wyłoniony podmiot zewnętrzny.
Infrastruktura zostanie przygotowana na 2000 miejsc i będzie uwzględniać co najmniej minimalne
wymagania dla tego typu obiektów określone w Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierząt, tj. pomieszczenia przeznaczone do:
1. wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;
2. izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;̨
3. utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic z oseskami,
młodych oddzielonych od matek;
4. przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych;
5. przechowywania karmy;
6. przechowywania środków dezynfekcyjnych;
7. prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji;
8. celów socjalnych.
W schronisku dla zwierząt znajdą się ̨ ponadto:
1. wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę;
2. pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska;
3. wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych,
4. gabinet weterynaryjny, w pełni wyposażony,
5. pomieszczenia socjalne,
6. pomieszczenia biurowe (gabinet dyrekcji),
7. sala konferencyjna - umożliwiająca kontakt z mediami czy prowadzenie szkoleń (np. dzieci i
młodzieży).
PSZ w Michałowie będzie charakteryzować się odpowiednim poziomem standardu dla zwierząt, a
tym samym społeczną akceptacją podjętej inicjatywy.
Celem PSZ w Michałowie jest przede wszystkim zagwarantowanie kompleksowej opieki nad
zwierzętami, w szczególności poprzez zadbanie o ich stan zdrowotny, stworzenie warunków do
adopcji i przystosowania psa do nowych opiekunów, w tym poprzez przeprowadzenie tresury psa.
Wartością dodaną ośrodka będzie pełnienie roli edukacyjno-informacyjnej w zakresie świadomego
podejmowania decyzji o posiadaniu psa przez mieszkańców czy informowania o obowiązkach
wynikających z wychowywania pupila.
W całym województwie podlaskim obecnie funkcjonuje 9 schronisk, które są zarejestrowane jako
podmioty prowadzące działalność nadzorowaną. Uzyskane dane odnośnie ilości bezdomnych psów
wskazują, iż tylko w 5 z nich na chwilę obecną przebywa 730 psów (cztery schroniska nie udzieliły
informacji). Tylko w 2019r. Gminy województwa podlaskiego w tym celu wydały 8 081 581,14 zł.
Obecnie bezdomne zwierzęta z terenu gminy Michałowo są transportowane do schroniska w
Radysach oddalonych o ponad 150 km od Michałowa. Zawarcie umowy z tak daleko zlokalizowanym
przytuliskiem związane jest z faktem, iż żadne z 7 schronisk, do których wysłano zapytania, nie było

zainteresowane jej zawarciem. Brak odpowiedzi ze strony innych schronisk wiąże się przede
wszystkim z niewystarczającą liczbą wolnych miejsc. Funkcjonujące schroniska są przepełnione, w
konsekwencji czego Gminy nie mają, gdzie umieszczać bezdomnych zwierząt ze swoich terenów.
Widząc jak duża jest skala problemu oraz będąc w posiadaniu obszaru, który zgodny jest z wymogami
Gmina Michałowo zadecydowała o przystąpieniu do realizacji Projektu.
Gmina Michałowo oprócz kwestii finansowych, czynnie będzie brać udział we wspieraniu
poszukiwania nowych właścicieli dla czworonogów, poprzez promowanie na stronie internetowej
adopcji psów.
Realizacja utworzenia schroniska będzie składała się z kilku etapów:
1. uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń,
2. wykonanie prac budowlanych oraz wyposażeniowych, tj.: utwardzenie gruntu, odgrodzenie,
wyodrębnienie pomieszczeń przeznaczonych do: wykonywania zabiegów leczniczych i
chirurgicznych, izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, utrzymywania
zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców i samic, młodych oddzielonych od matek,
przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych,
przechowywania karmy, środków dezynfekcyjnych, do wykonywania prac administracyjnobiurowych i przechowywania dokumentacji etc.
3. wprowadzenie jednolitego systemu bazy danych.
Gmina podejmie się również inicjowania oraz wspierania działań w zakresie edukacji ekologicznej w
szkołach, które obejmą swym zakresem szeroko pojęte funkcjonowanie człowieka w środowisku.
Zajęcia miałyby polegać m.in. na prezentacji zdjęć psów przygotowanych do adopcji, zbiórkach
karmy dla psów i kotów, organizacji konkursów plastycznych, pogadankach w klasach, prezentacjach
fotografii i plansz na temat ochrony zwierząt oraz ich dokarmiania.
Odbiorcami Projektu będą Gminy korzystające z wsparcia schroniska.
Gmina zakłada osiągnięcie następujących mierników:
1. Ograniczenie i zapobieganie bezdomności i nadpopulacji zwierząt domowych na terenie
województwa podlaskiego,
2. Wzrost świadomości społeczeństwa w związku z problemem bezdomności zwierząt.

Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 20 000 000,00 PLN brutto

Budżet samorządu terytorialnego - 15% (3 000 000,00 PLN brutto)
Środki wspólnotowe - 85% (17 000 000,00 PLN brutto)

