Uchwała Nr XXI/205/16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm. )
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Uchwala:
§ 1. Przyjmuje się na rok 2016 program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Żelazny

Załącznik do uchwały Nr XXI/205/16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2016

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z póżn. zm. ),
2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach,
3) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, należy przez to rozumieć Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
4) Schronisku, należy przez to rozumieć Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej przy ul. Reksia 48,
5) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Czechowicach-Dziedzicach,
6) zwierzętach bezdomnych, zwierzętach domowych i zwierzętach gospodarskich należy przez
to rozumieć zwierzęta w rozumieniu ustawy,
7) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),
8) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku
2016.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic, za pośrednictwem Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz Straży
Miejskiej.
2. Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz Czechowic-Dziedzic, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
2) Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, ul. Reksia 48,
3) Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach.
Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy CzechowiceDziedzice oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi, a w szczególności realizacja zadań określonych
w art. 11a ust. 2 ustawy, a także edukacja mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie
opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice realizują:
1) Schronisko poprzez zapewnienie miejsca w Schronisku oraz odbiór zwierząt ze wskazanego
przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Straż Miejską lub Policję miejsca na terenie
Gminy, a także przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez
mieszkańców Gminy,
2) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego,
zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez zakup i wydawanie karmy Zarządom
Osiedli, które wyrażą chęć dokarmiania kotów wolno żyjących na danym osiedlu,
2) Straż Miejska poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez prowadzenie
działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych
zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
§ 7. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje Schronisko, które posiada
przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt.
§ 8. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w przypadkach interwencji dotyczących zwierząt gospodarskich poprzez zapewnienie miejsca
w gospodarstwie rolnym położonym przy ul. Niskiej 12 w Ligocie na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej z rolnikiem.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizują Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku.
Rozdział 4
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 10. Ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
przyjętych do Schroniska,
2) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez zlecanie zabiegów sterylizacji i kastracji
w zakładach leczniczych dla zwierząt, w przypadku kotów wolno żyjących. Wyłapane
i przywiezione do lecznicy koty zostają poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji. Po
wykonanym zabiegu koty wracają do swojego poprzedniego środowiska.
3) Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza
weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych.
Rozdział 5
EDUKACJA MIESZKANCÓW
§ 11. Schronisko prowadzi działania edukacyjne poprzez:
1) propagowanie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich
humanitarnego traktowania
2) propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt
3) propagowanie i prowadzenia akcji adopcyjnych zwierząt bezdomnych
4) rozprowadzenie materiałów edukacyjnych
5) prowadzenie prelekcji w szkołach
§ 12. Działania informacyjno - edukacyjne prowadzone w ramach Programu opierać się będą
na współpracy Urzędu Miejskiego ze Schroniskiem oraz organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 6
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. Na realizację zadań objętych programem w 2016 r. przeznacza się z budżetu Gminy środki
finansowe w wysokości 158 000 zł w tym:
1) porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Bielsko-Biała w zakresie realizacji przez
schronisko w Bielsku-Białej zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - 150 000 zł
2) pozostałe zadania – 8000 zł.

