Projekt
z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia .................... .... r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U.2020.713 ze zm.) i art. 11 a, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (j.t. Dz.U.2020.638) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej,
organizacje społeczne działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Miasta Bielska-Białej
Rada Miejska
postanawia
§ 1. Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr / /2021
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia....................2021 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Schronisku, należy przez to rozumieć Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
przy ul. Reksia 48, będące jednostką budżetową Miasta Bielska-Białej;
2) Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 76;
3) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Bielsku-Białej przy ul. Hugona Kołłątaja 10,
będącą jednostką budżetową Miasta Bielska-Białej;
4) Opiekunie społecznym (karmicielu), należy rozumieć osobę dbającą o dobrostan kotów wolno żyjących
na terenie Miasta Bielska-Białej, która figuruje na zatwierdzonej przez Miasto liście opiekunów społecznych;
5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej;
6) Organizacjach społecznych, należy przez to rozumieć organizacje społeczne, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Miasta Bielska-Białej.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU
§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi
na terenie Miasta Bielska-Białej.
§ 3. Główne zadania Programu:
1) prowadzenie działań edukacyjnych, standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania bezdomności
zwierząt;
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom na terenie Miasta Bielska-Białej miejsca w Schronisku;
3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym:
a) ich sezonowe dokarmianie,
b) poddawanie ich zabiegom sterylizacji lub kastracji oraz implantacji mikroczipów,
c) zapewnianie budek dla kotów wolno żyjących,
d) zapewnienie profilaktyki przeciwko chorobom zakaźnym i profilaktyki przeciwpasożytniczej;
4) odławianie bezdomnych zwierząt;
5) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
w Schronisku;
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w szczególności za pośrednictwem środków
masowego przekazu i organizowania wolontariatu;
7) usypianie ślepych miotów;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
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10) znakowanie bezdomnych psów i kotów w Schronisku;
11) wykonywanie dobrowolnej sterylizacji i kastracji oraz czipowania psów i kotów posiadających
właścicieli.
Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują:
1) Schronisko, poprzez wyłapywanie i przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Bielska-Białej
do Schroniska. Schronisko zapewnia przetrzymywanym zwierzętom podstawowe, niezbędne warunki
sanitarno-bytowe oraz niezbędną opiekę weterynaryjną;
2) Organizacje społeczne, poprzez podejmowanie działań mających na celu opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, na terenie Miasta Bielska-Białej realizują:
1) Miasto Bielsko-Biała poprzez nadzorowanie wydawania:
a) w okresie zimowym społecznym opiekunom i organizacjom
dokarmianie kotów wolno żyjących sfinansowanej przez Miasto karmy;

społecznym,

przeprowadzającym

b) budek dla kotów wolno żyjących, po przedstawieniu zgody zarządcy terenu ogólnodostępnego
na ich postawienie lub zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia.
2) Organizacje społeczne poprzez:
a) podejmowanie działań obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
szukanie odpowiednich lokalizacji na postawienie budek dla tych zwierząt oraz podejmowanie interwencji
w sprawie kotów wolno żyjących;
b) dostarczanie kotów wolno żyjących na terenie Miasta Bielska-Białej do zakładu leczniczego dla zwierząt
wskazanego przez Schronisko, w ramach zadań opisanych w § 3 pkt 3 lit. b i lit. d.
3) Opiekunowie społeczni poprzez:
a) podejmowanie działań obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
szukanie odpowiednich lokalizacji na postawienie budek dla tych zwierząt oraz podejmowanie interwencji
w sprawie kotów wolno żyjących;
b) dostarczanie kotów wolno żyjących na terenie Miasta Bielska-Białej do zakładu leczniczego dla zwierząt
wskazanego przez Schronisko, w ramach zadań opisanych w § 3 pkt 3 lit. b i lit. d.
§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko i organizacje
społeczne poprzez:
1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli oraz zmierzających do adopcji
bezdomnych zwierząt zainteresowanym osobom, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
2. Schronisko w celu pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w szczególności:
1) prowadzi stronę internetową, na której zamieszczane są zdjęcia zwierząt wraz z ich opisem;
2) zachęca do adopcji zwierząt za pośrednictwem strony internetowej, lokalnych mediów, portalu
społecznościowego;
3) prowadzi wolontariat wspierający Schronisko w realizacji ww. zadań.
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej, dokonywane jest w sposób stały.
Odławianie
realizowane
jest
przez
Schronisko,
poprzez
dowóz
bezdomnych
zwierząt
do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego dla zwierząt, pojazdami
do tego przystosowanymi będącymi na wyposażeniu Schroniska. Odławianie może odbywać się we współpracy
ze Strażą Miejską i nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz przy współudziale organizacji
społecznych.
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2. Odławianiu podlegają zwierzęta pozostawione bez opieki i nadzoru.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób humanitarny na zasadach i warunkach
określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 8. 1. Miejscem dla zwierząt gospodarskich są
pod adresem:

gospodarstwa rolne z siedzibą stada zarejestrowaną

1) Bielsko-Biała ul. Barkowska 111 B - gospodarstwo o numerze PL 058417653-002,
2) Bielsko-Biała ul. Towarowa 39 - gospodarstwo o numerze PL 058417653-001.
2. Zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do ww. gospodarstw na podstawie odrębnej umowy.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje Schronisko.
§ 10. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie odpowiedniej opieki nad zwierzętami, zapobiegającej
bezdomności zwierząt, w tym promowanie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych oraz humanitarnego
traktowania zwierząt realizuje Schronisko i organizacje społeczne.
§ 11. Znakowanie mikroczipem oraz wpisanie do bazy danych, psów i kotów w Schronisku, kotów wolno
żyjących oraz psów i kotów właścicielskich, po wykonanych zabiegach sterylizacji i kastracji w zakładzie
leczniczym dla zwierząt wykonującym zabieg wskazanym przez Schronisko.
Rozdział 4.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 12. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w Schronisku, z wyjątkiem zwierząt u których
istnieje przeciwwskazanie do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan ich zdrowia.
2. Wykonanie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu Gminy Bielsko-Biała odbywa się
po zaplanowaniu i dostarczeniu kota przez opiekuna społecznego lub organizację społeczną do Schroniska
lub zakładu leczniczego wskazanego przez Schronisko oraz złożeniu przez nich oświadczenia dotyczącego
statusu kota i zobowiązaniu się do odbioru zwierzęcia po wykonanym zabiegu i niezbędnym okresie
rehabilitacji, a także do wypuszczenia kota w miejscu wcześniejszego bytowania.
3. Wykonywanie dobrowolnej sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli, łącznie
z oznakowaniem zwierzęcia mikroczipem.
4. Schronisko na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących oraz psów i kotów posiadających
właścicieli, a także zwierząt przebywających w Schronisku, może zawierać umowy z zakładami leczniczymi
dla zwierząt.
5. Humanitarne usypianie ślepych miotów porzuconych lub osieroconych, w przypadku wykluczającym
możliwość ich przeżycia, wykonuje lekarz weterynarii posiadający umowę ze Schroniskiem.
6. Każdy ma możliwość przyniesienia do Schroniska ślepych miotów z terenu Miasta Bielska-Białej
lub poinformować Schronisko o miejscu przebywania ślepego miotu.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Miasta
Bielska-Białej w kwocie 1 207 200,00 zł.
§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:
1) w kwocie nie większej niż 975 200,00 zł - na zadania, o których mowa w § 3 pkt 1,2,4,5,6,7,10;
2) w kwocie nie większej niż 15 000,00 zł - na zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 3a;
3) w kwocie nie większej niż 50 000,00 zł - na zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 3b;
4) w kwocie nie większej niż 10 000,00 zł - na zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 3c;
5) w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł - na zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 3d;
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6) w kwocie nie większej niż 7 000,00 zł - na zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 8;
7) w kwocie nie większej niż 120 000,00 zł - na zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 9;
8) w kwocie nie większej niż 25 000,00 zł - na zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 11.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U.2020.638 ze zm.)
zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych gminy.
W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, Rada Miejska została zobligowana, corocznie do
31 marca, do określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
Zgodnie z art. 11 a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, program może obejmować plan znakowania zwierząt
w gminie, a art. 11 a ust. 3a umożliwia poddawanie sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Bielska-Białej w 2021 r., stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W programie został określony sposób
realizacji zadań wynikających z art.11a, ust.2 ustawy o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich oraz kotów wolno żyjących.
Przedmiotowy program obejmuje zadania związane z :
1) zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku;
2) opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiu i poddawaniu ich zabiegom sterylizacji lub
kastracji, czipowaniu, zapewnieniu profilaktyki przeciwko chorobom zakaźnym i profilaktyki
przeciwpasożytniczej oraz zapewnianiu budek dla tych zwierząt;
3) odławianiem bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt w Schronisku;
5) poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianiem ślepych miotów;
7) wskazaniem gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) prowadzeniem działań edukacyjnych;
10) znakowaniem bezdomnych psów i kotów w Schronisku;
11) wykonywaniem dobrowolnej sterylizacji i kastracji łącznie z czipowaniem psów i kotów posiadających
właścicieli.
Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
i dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze miasta.
Projekt uchwały przekazany został do konsultacji zgodnie z uchwałą Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, projekt programu ogłoszono na BIP-ie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
w zakładce dedykowanej konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, na facebooku Centrum Organizacji
Pozarządowych. Przedmiotowy projekt zamieszczony został również na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz
przesłany na skrzynki e-mail bielskich organizacji pozarządowych, znajdujących się w bazie Zespołu ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób
wydatkowania tych środków zgodnie z budżetem Miasta. Obligatoryjne uchwalenie przez gminy programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz realizacja zadań programu
zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt oraz poprawy bytu tych zwierząt.
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