
Projekt

z dnia  20 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2018 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) oraz po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach, 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals” z siedzibą w Oświęcimiu, Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce Koło Rybnik, Koło Łowieckie „Łabędź” z Bierunia i Koło Łowieckie „Przepiórka” 
z Bojszów, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Bierunia w 2018 r.”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchylić Uchwałę Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Bierunia w 2018 roku”.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Ustawy Nr ....................

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia....................2018 r.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Bierunia w 2018 roku”

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Podstawę prawną podjęcia przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały w sprawie „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2018 r.”, 
zwanego dalej Programem stanowi art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma 
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Bieruniu, jednostkę organizacyjną, przy pomocy 
której Burmistrz Miasta Bierunia wykonuje swoje zadania;

2) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu właściwych do 
realizacji określonych zadań wynikających z niniejszego Programu;

3) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko zlokalizowane w Oświęcimiu przy ul. Kamieniec 
(bez numeru),  prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals” Oddział 
Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Partyzantów 1;

4) lecznicy dla zwierząt należy przez to rozumieć Przychodnię Weterynaryjną Vita-Vet s.c. Magdalena 
Bajura, Michał Bajura, 43-150 Bieruń ul. Licealna 19 oraz Gabinet Weterynaryjny Mateusz Urbańczyk, 32-
660 Chełmek ul. Jagiellońska 11 - podmiot współpracujący z firmą odławiającą zwierzęta, wymienioną 
w pkt 5);

5) podmiocie odławiającym zwierzęta - należy przez to rozumieć podmiot działający w zakresie 
wychwytywania zwierząt, z którym Gmina Bieruń podpisała umowę o współpracy, a jest nim 
Stowarzyszenie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals” Oddział Oświęcim,
32-600 Oświęcim ul. Partyzantów 1;

6) gospodarstwie rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich - należy przez to rozumieć 
gospodarstwo rolne Pana Bronisława Heroka, 43-155 Bieruń ul. Warszawska 393;

7) Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Bieruniu, która jest komórką 
organizacyjną Urzędu Miejskiego w Bieruniu;

8) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela 
lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

9) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające  wraz 
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze 
jego towarzysza;

10) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone oraz/lub żyjące na wolności (żyjące 
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
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3. Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych 
to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej 
rozrodczości zwierząt. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, 
są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy 
i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz 
stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów 
wolno żyjących, w tym zapewnieniu zdrowotności, Gmina Bieruń finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz 
leczenia tych zwierząt. Ponadto wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez 
zapewnienie karmy w celu dokarmiania kotów.

§ 2.1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Bierunia, wykonujący swoje obowiązki 
za pośrednictwem pracowników.

2. Realizatorami Programu są:

1) Burmistrz Miasta Bierunia wykonujący swoje obowiązki za pośrednictwem pracowników;

2) wykonawcy sprawujący opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym podmiot odławiający bezdomne 
zwierzęta, lecznica dla zwierząt oraz schronisko;

3) Straż Miejska;

4) organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Bieruń, których celem statutowym jest ochrona 
zwierząt.

Rozdział 2.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3.1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia oraz opieka nad 
nimi.

2. Zadania Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację, kastrację zwierząt domowych oraz 
usypianie ślepych miotów psów i kotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Bierunia;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt;

7) edukacja mieszkańców Bierunia w zakresie opieki nad zwierzętami;

8) znakowanie psów.

Rozdział 3.

ZNAKOWANIE ZWIERZĄT

§ 4.1. Znakowanie zwierząt obejmujące znakowanie psów, jest realizowane elektronicznie poprzez ich 
czipowanie. Zadanie to  realizują:

1) schronisko, poprzez obligatoryjne czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska. 
Dane zwierząt oznakowanych mikroczipem powinny zostać wprowadzone do ogólnodostępnej krajowej 
bazy danych Safe-Animal: www.safe-animal.eu ,

2) Gmina, poprzez przeprowadzenie nieodpłatnego, trwałego oznakowania zwierząt polegającego na ich 
elektronicznym znakowaniu (czipowaniu), w ramach posiadanych środków budżetowych.  Czipowanie jest 
wykonywane nieodpłatnie przez lekarzy weterynarii w terminach i miejscach podanych do publicznej 
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wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności  na stronie internetowej Urzędu: 
www.bierun.pl, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz w gazecie lokalnej RODNIA.

2. W celu rozpropagowania potrzeby znakowania zwierząt, pracownicy prowadzić będą akcje informacyjno - 
edukacyjne.

3. Znakowanie psów będzie przeprowadzone na podstawie wypełnionego przez właściciela zwierzęcia 
formularza rejestracyjnego, dostępnego w lecznicach, o których mowa w ust. 4.

4. Znakowanie psów będą przeprowadzać wyznaczone lecznice:

1) Vita-Vet, ul. Licealna 19, 43-150 Bieruń,

2) Amigo, ul. Warszawska 246, 43-155 Bieruń.

4. Właściciel oznakowanego zwierzęcia otrzyma od lekarza weterynarii dokument stwierdzający, że zwierzę 
zostało oznakowane mikroczipem. Dokument ten będzie podstawą do zwolnienia z podatku od posiadania psa 
na podstawie Uchwały Nr XII/5/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty 
od posiadania psów w 2018 r.

5. Rozpoczęcie akcji czipowania psów wyznacza się na dzień 15 maja 2018 r.

Rozdział 4.

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 5.1. Sterylizacji i kastracji podlegają zwierzęta znajdujące się w schronisku oraz koty wolno żyjące.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarzy weterynarii.

3. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta:

1) w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 
opiekuna zwierząt;

2) u których istnieją przeciwwskazania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, stwierdzone 
przez uprawnionego lekarza weterynarii.

4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów, realizują:

1) podmiot odławiający bezdomne zwierzęta - poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji zwierząt wyłapanych na terenie Bierunia;

2) pracownicy, poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących skierowań do schroniska 
na zabiegi sterylizacji i kastracji;

3) organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących zabiegi sterylizacji 
i kastracji zwierząt;

5. Dodatkowo  pracownicy prowadzić będą akcje zachęcające właścicieli psów i kotów do wykonywania 
zabiegów sterylizacji i kastracji, np.: poprzez rozdawanie ulotek, zamieszczanie informacji na stronach 
internetowych Urzędu.

§ 6.1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 
21 sierpnia 1997 roku realizuje schronisko.

2. Usypianie ślepych miotów obejmuje zwierzęta wyłapane na terenie Bierunia oraz zwierzęta przebywające 
w schronisku.

3. Ślepe mioty podlegające uśpieniu mogą być przekazywane bezpośrednio do schroniska.

Rozdział 5.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 7.Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Bierunia realizują:
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1) podmiot odławiający bezdomne zwierzęta, lecznice dla zwierząt oraz schronisko, poprzez 
przyjmowanie zwierząt bezdomnych, które nie zostały adoptowane;

2) pracownicy, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 
gospodarskich;

3) Straż Miejska, poprzez podejmowanie interwencji dotyczących bezdomnych zwierząt;

4) organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad 
zwierzętami bezdomnymi.

§ 8.Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) pracownicy, poprzez:

a) wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są 
w Urzędzie oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach umów zawartych z lecznicami 
dla zwierząt,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji 
pozarządowych lub funkcjonariuszy Straży Miejskiej;

2) podmiot odławiający bezdomne zwierzęta, poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów 
wolno żyjących;

3) Straż Miejska, poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

4) organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad kotami 
wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 9.Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) podmiot odławiający bezdomne zwierzęta oraz schronisko, poprzez prowadzenie aktywnych działań 
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli  i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) pracownicy, poprzez promocję adopcji zwierząt;

3) organizacje pozarządowe, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 10.Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Bierunia realizują:

1) podmiot odławiający zwierzęta, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 Programu, wyłoniony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, spełniający wszystkie warunki, określone w przepisach o ochronie 
zwierząt, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej (również w ramach 
działających patroli specjalistycznych) lub pracowników. Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone do 
schroniska, natomiast bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym 
mowa w § 1 ust.  2 pkt 6 Programu, a w przypadku zwierząt rannych czy chorych, do lecznicy, o której 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 Programu;

2) organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania 
zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji 
lub przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z jego zarządcą.

§ 11.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizują:

1) podmiot odławiający zwierzęta i lecznica dla zwierząt, o których mowa w § 1 ust 2. pkt 4 i 5 
Programu;

2) schronisko, poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;

3) lecznice dla zwierząt, z którymi gmina Bieruń ma zawarte umowy w zakresie opieki weterynaryjnej, 
udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Bierunia, w związku z interwencjami 
podejmowanymi przez Straż Miejską.

§ 12.Procedura kontroli losu zwierząt bezdomnych po ich wyłapaniu i przekazaniu do schroniska:
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1) każdemu zwierzęciu bezdomnemu przekazanemu do schroniska zostanie założona karta informacyjna, 
zawierająca szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia oraz przebiegu jego pobytu 
w schronisku, rejestru wykonanych zabiegów weterynaryjnych (odrobaczania, szczepienia, leczenia itp.). 
Dokumentację tą podmiot wyłapujący zwierzęta będzie przekazywał na bieżąco gminie Bieruń (w cyklach 
jednomiesięcznych);

2) przedkładanie co miesiąc informacji na temat stanu ilościowego zwierząt w schronisku, tj. liczby 
zwierząt przyjętych do schroniska i liczby zwierząt zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny – dotyczy 
zwierząt z terenu Bierunia;

3) kontrola prawidłowości wystawionych kart, rejestru wykonanych zabiegów weterynaryjnych;

4) kontrola warunków przebywania zwierząt w schronisku – już po przekazaniu pierwszego zwierzęcia 
do schroniska.

Rozdział 6.

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 13.Urząd w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi działania 
edukacyjne, m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji i czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych oraz 
postępowanie mieszkańców w  przypadku napotkania zwierzęcia chorego, czy też potrąconego                    
w wypadku.

Rozdział 7.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 14.Finansowanie działań realizowane będzie ze środków budżetowych gminy Bieruń przeznaczonych na :

1)  Zapewnienie zwierzętom bezdomnym kompleksowej opieki polegającej na zapewnieniu miejsca 
w schronisku; wskazanym gospodarstwie rolnym; systematycznym, stałym i całodobowym prowadzeniu 
we współpracy z Strażą Miejską odłowu bezdomnych zwierząt; opieki weterynaryjnej przekazywanie 
bezdomnych zwierząt do rodzin adopcyjnych; zbieranie i udzielanie pomocy poszkodowanym zwierzętom 
w wyniku zdarzeń drogowych; sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących; prowadzenie ewidencji 
wyłapanych zwierząt - 57 800 zł

2)  Edukację - 1 500 zł

3)  Wykonanie działań związanych z elektronicznym znakowaniem psów - 8 460 zł

4)  Zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 3 000 zł
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UZASADNIENIE

Mając na względzie przekazane przez Wydział Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego

zastrzeżeniami do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie przyjęcia „Programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia

w 2018 roku”, Burmistrz Miasta Bierunia przekazuje nowy projekt uchwały do przyjęcia przez Radę

Miejską w Bieruniu uwzględniający uwagi ww. Nadzoru. Uwagi dotyczyły § 14, w którym nie określono

sposobu wydatkowania środków tj. przeznaczenia konkretnych kwot na konkretne cele i zadania określone

w Programie. Ponadto wskazano by w § 4  określono zasady znakowania zwierzęcia przez właściciela i tryb

ubiegania się o znakowanie zwierząt. Analogiczne wskazano dla zapisów § 5 dot. sterylizacji i kastracji

zwierząt. Wskazano również, iż niedopuszczalnym jest nakładanie w § 6 pkt 3 treści uchwały na właścicieli

zwierząt obowiązku usypiania ślepych miotów na własny koszt . Wreszcie wskazano by w uchwale nie

stosować zapisów "w szczególności„, gdyż takie stwierdzenie może oznaczać iż katalog elementów

Programu może być otwarty.

Zaproponowane zmiany względem poprzedniego projektu uchwały ograniczyły się do zakwestionowanego

przez Nadzór zakresu.
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