UCHWAŁA NR XXIX/218/2021
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Szczyrk na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 713 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.)
Rada Miejska postanawia
§ 1. Przyjąć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Szczyrk na rok 2021 w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
Andrzej Łaciak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/218/2021
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 marca 2021 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA SZCZYRK NA ROK 2021
Rozdział 1.
Cele i zadania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Szczyrk
§ 1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
z terenu Miasta Szczyrk.
§ 2. Zadania Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Szczyrk miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) stałe odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 3. Bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Szczyrk mają zapewnione miejsce w Miejskim Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Reksia 48, zwanym dalej „Schroniskiem” - zgodnie
z porozumieniem pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a Gminą Szczyrk z dnia 7 stycznia 2021 r. nr
ON.II.031.8.2021.
§ 4. W Schronisku sprawowana jest całodobowa opieka nad przebywającymi w nim zwierzętami.
§ 5. Schronisko prowadzi rejestr przyjmowanych zwierząt, w którym odnotowuje historię zwierzęcia od
chwili jego pojawienia się do momentu opuszczenia schroniska.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 6. Wolno żyjące koty w miarę potrzeb zostaną objęte opieką weterynaryjną oraz akcją ich dokarmiania.
§ 7. 1. Akcję dokarmiania kotów wolno żyjących przeprowadzają karmiciele.
2. Karmicielem może być wyłącznie mieszkaniec Gminy Szczyrk dokarmiający koty bytujące na terenie
Miasta.
3. Karmicielom wydawana jest przez Burmistrza karta karmiciela, która upoważnia do pobrania karmy
z Urzędu Miasta.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 8. Stałe działania, mające na celu odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Szczyrk realizuje
Schronisko, poprzez wyłapywanie i dowóz bezdomnych zwierząt do Schroniska, a w przypadku zwierząt
rannych do zakładu leczniczego na terenie Schroniska.
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§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Szczyrk realizowane jest - po telefonicznym,
faksowym lub e-mailowym zgłoszeniu dokonanym przez pracowników Urzędu Miasta lub mieszkańców
miasta.
§ 10. Odławiane są zwierzęta pozostawione w miejscach publicznych bez opieki i nadzoru.
§ 11. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest za pomocą specjalistycznego sprzętu, który
nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie zadaje im cierpienia.
Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 12. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko, poprzez obligatoryjne
przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w Schronisku, z wyjątkiem
zwierząt, u których istnieje przeciwwskazanie do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 13. Dotychczasowy właściciel zwierzęcia w przypadku rezygnacji z jego posiadania winien podjąć
działania w celu znalezienia dla niego nowego domu. Gdy powyższe stanie się niemożliwe, wówczas zwierzę
należy oddać do Schroniska.
§ 14. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko, poprzez:
1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych
zwierząt zainteresowanym osobom;
2) prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów
§ 15. Usypianie ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.
§ 16. Usypianie porzuconych lub osieroconych ślepych miotów następuje w wyjątkowych, potwierdzonych
przypadkach, wykluczających możliwość ich przeżycia.
§ 17. Przewożeniem ślepych miotów zajmować się będzie schronisko.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 18. Zwierzęta gospodarskie z terenu Miasta Szczyrk będą kierowane do gospodarstwa rolnego
położonego w Szczyrku przy ul. Sportowej 9, nr gospodarstwa PL 074326455 na podstawie umowy zawieranej
z właścicielem gospodarstwa, każdorazowo po wystąpieniu konieczności umieszczenia zwierzęcia w tym
gospodarstwie.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 19. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizują lekarze weterynarii zatrudnieni w schronisku, pełniący całodobowy dyżur.
§ 20. O zdarzeniu drogowym z udziałem zwierzęcia, dyżurującego lekarza weterynarii powiadamia
telefonicznie pracownik Urzędu Miasta Szczyrk, Policja lub osoby będące świadkami zdarzenia drogowego.
Rozdział 10.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób ich wydatkowania
§ 21. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego programu są zapewnione
w budżecie Gminy w kwocie 60 000,00 zł.
§ 22. Środki finansowe wydatkowane będą na realizację zadań, o których mowa w § 2, przy czym:
1) koszty związane z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku, wyłapywaniem
bezdomnych zwierząt, sterylizacją, kastracją i usypianiem ślepych miotów zwierząt w Schronisku, a także
zapewnieniem opieki zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych – 45.788.64zł;
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2) koszty związane z opieką weterynaryjną, dokarmianiem kotów wolno żyjących oraz transportem,
przetrzymywaniem i opieką weterynaryjną zwierząt gospodarskich – 14,311,36 zł.
3) środki będą rozliczane na podstawie not obciążeniowych, rachunków i faktur.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.), Rada gminy zobowiązana jest corocznie do dnia 31 marca, przyjąć w drodze uchwały
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w Programie rozwiązań ma na celu zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom oraz podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ilości bezdomnych
zwierząt na terenie Miasta Szczyrk.
Podjęcie uchwały w proponowanym kształcie, pozwoli na realizację obowiązkowych zadań gminy,
wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
Projekt programu został skierowany do opiniowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w BielskuBiałej i dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie miasta Szczyrk. Przeprowadzono także
procedurę konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego oraz procedurę
konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Szczyrk.
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