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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy miasta ChełmŜy na 2012 rok  

 
 

Wprowadzenie 
 
 Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z poźn.zm.),  „Zwierzę, jako istota Ŝyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” . 
 Podstawą prawną dla podjęcia przez Radę Miejską ChełmŜy uchwały w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy miasta ChełmŜy na 2012 rok jest art. 11a w/w ustawy. Z dyspozycji art. 11 w/w ustawy 
wynika, iŜ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie naleŜy do zadań 
własnych gminy. 
 Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów 
i kotów, w tym kotów wolno Ŝyjących oraz zwierząt gospodarskich. 
 Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, poniewaŜ skala 
bezdomności tych zwierząt jest największa. 
 Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami 
są: niekontrolowane rozmnaŜanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość 
pozyskiwania zwierząt, panującej mody na dane rasy zwierząt, brak edukacji i wiedzy 
społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem 
sterylizacji i kastracji. 
 Władze miasta powinny czynnie uczestniczyć w działaniach edukacyjnych oraz 
dofinansowywaniu działań w zakresie elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt (to jedna 
z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt) oraz sterylizacji, kastracji i usypiania 
ślepych miotów zwierząt bezdomnych oraz domowych jako najskuteczniejszego sposobu unikania 
niekontrolowanego rozmnaŜania się zwierząt. 
  

 
Rozdział 1 

Cele i zadania programu oraz jego wykonawcy. 
 

        § 1. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta 
ChełmŜy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
         2. Główne cele programu to: 
    1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom; 
    2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt; 
    3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
    4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 
    5) edukacja mieszkańców miasta ChełmŜy w zakresie opieki nad zwierzętami. 
 
        § 2. Wykonawcami programu w zakresie przewidzianym w jego treści są: 
    1) Burmistrz Miasta ChełmŜy; 
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    2) Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta ChełmŜy; 
    3) Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3; 
    4) StraŜ Miejska miasta ChełmŜy; 
    5) Komisariat Policji w ChełmŜy; 
    6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w ChełmŜy; 
    7) Przedszkola, Szkoły podstawowe i Gimnazjum funkcjonujące na terenie miasta ChełmŜy. 
 

Rozdział 2 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 

 
        § 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 
    1) podpisanie stosownej umowy ze schroniskiem juŜ funkcjonującym na terenie innej gminy, 

w celu zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;  
    2) umoŜliwienie przyjmowania bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska dla zwierząt 

przez StraŜ Miejską, Policję oraz mieszkańców miasta po wcześniejszym uzgodnieniu tego 
faktu z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta ChełmŜy; 

    3) poszukiwanie przez schronisko dla zwierząt nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych 
przyjętych z terenu miasta; 

    4) monitorowanie największych skupisk kotów wolno Ŝyjących na terenie miasta, w celu 
zapewnienia im opieki (dokarmianie i opieka weterynaryjna) i ograniczenia ich rozrodczości; 

    5) wskazania gospodarstwa rolnego lub przystosowanej lecznicy dla zwierząt w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich np. odebranych w wyniku działań uprawnionych słuŜb 
i instytucji, a wynikających z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt; 

    6) udzielanie przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta ChełmŜy i StraŜ Miejską 
informacji w sprawach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt 
z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym 
w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń 
o błąkających się zwierzętach, itp.  

 
Rozdział 3 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt. 
 

        § 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 
    1) sterylizację albo kastrację  bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt, z wyjątkiem 

zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan 
zdrowia lub wiek; 

    2) umoŜliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk i kocic z terenu miasta 
ChełmŜy pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji zwierząt na koszt właściciela, 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta ChełmŜy; 

    3)  ograniczenie ilości kotów wolno Ŝyjących poprzez usypianie ślepych miotów; 
    4) wprowadzenie mechanizmów finansowych w ramach opłaty od posiadania psa, zachęcających 

właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji np. poprzez obniŜenie wysokości opłaty. 
 

Rozdział 4 
Odławianie bezdomnych zwierząt. 

 
        § 5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez StraŜ Miejską, Policję i słuŜby 
schroniska dla zwierząt, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał 
zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 
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Rozdział 5 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
 
        § 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w przypadku 
zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych słuŜb 
i instytucji, a wynikających z egzekwowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt, realizowane 
będzie poprzez zawarcie stosownych umów z lecznicą dla zwierząt. 
 

Rozdział 6 
Edukacja mieszkańców miasta ChełmŜy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 
        § 7. Edukacja mieszkańców miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt będzie 
realizowana poprzez:  
    1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego 

ich traktowania; 
    2) włączenie do programów nauczania (w przedszkolach i szkołach) treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 
zwierząt domowych i gospodarskich oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą 
ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, a takŜe adopcji zwierząt 
bezdomnych; 

    3) współpracę z istniejącymi na terenie miasta organizacjami pozarządowymi, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków 
do aktywizacji mieszkańców miasta w ramach działalności w tego typu organizacjach; 

    4) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieŜy z terenu miasta na temat 
humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy 
z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami. 

 
Rozdział 7 

Finansowanie Programu. 
 

        § 8. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta ChełmŜy na 2012 
rok są zabezpieczone w budŜecie miasta ChełmŜy na 2012r. w kwocie 35.000,00 złotych i będą 
wydatkowane na: 
     1) opłaty za schronisko dla zwierząt; 
     2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w przypadku zdarzeń 

drogowych w tym usypiania zwierząt; 
     3) transport i przechowanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub lecznicy dla 

zwierząt; 
     4) usypianie ślepych miotów; 
     5) opiekę nad kotami dziko Ŝyjącymi wraz z ich dokarmianiem, 
     6) edukację mieszkańców miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 
        2. Działania określone w Programie będą realizowane do momentu wyczerpania środków 
przewidzianych w budŜecie miasta ChełmŜy na ten cel, z wyjątkiem opłat za korzystanie 
ze schroniska dla zwierząt, które będą realizowane przez cały rok. 


