
UCHWAŁA NR XIV/123/20 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdmności 
zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2020 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 638), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, zarządców obwodów łowieckich 
oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy miasta Chełmży w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Janusz Kalinowski 
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Załącznik do uchwały Nr XIV/123/20 

Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
miasta Chełmży w 2020 r. 

Wprowadzenie 

 Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122 z późn. zm.), „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. 

 Podstawą prawną dla podjęcia przez Radę Miejską Chełmży uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta 
Chełmży w 2020 r., który w dalszej części nazywany jest Programem, jest art. 11a ww. ustawy. 
Z dyspozycji art. 11 ww. ustawy wynika, iż zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. 

 Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

 Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych 
zwierząt jest największa. 

 Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami 
są: niekontrolowane rozmnażanie, 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 rozmnażania 
się zwierząt. 

  

Rozdział 1. 
Cele i zadania Programu oraz jego wykonawcy. 

§ 1. 1.  Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Chełmży 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 Chełmży w zakresie opieki nad zwierzętami. 

§ 2. 1.  Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Chełmży. 

2. Wykonawcami Programu w zakresie przewidzianym w jego treści są: 

1) Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży; 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3; 

3) Straż Miejska miasta Chełmży; 

4) Komisariat Policji w Chełmży; 
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5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży; 

6) Przedszkola i szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie miasta Chełmży. 

Rozdział 2. 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1) przetrzymywanie bezdomnych psów i kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, przy ul. 
Przybyszewskiego 3; 

2) umożliwienie przyjmowania bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska dla zwierząt przez Straż 
Miejską, Policję oraz mieszkańców miasta po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Naczelnikiem 
Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży (tel. 56 639-23-35); 

3) poszukiwanie przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, przy ul. Przybyszewskiego 3 oraz 
Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży, nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych 
przyjętych z terenu miasta; 

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

5) udzielanie przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży i Straż 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, przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp. 

§ 4. Zwierzęta gospodarskie ranne w wyniku zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz odebrane w wyniku 
działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających z egzekwowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt, 
będą przetrzymywane w gospodarstwie rolnym p. Leszka Mańkowskiego, Głuchowo 26, 87-140 Chełmża. 

Rozdział 3. 
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt. 

§ 5. 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) umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk i kocic z terenu miasta Chełmży pod 
warunkiem natychmiastowej sterylizacji zwierząt na koszt właściciela, po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Naczelnikiem Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży; 

3) ograniczenie ilości kotów wolno żyjących poprzez usypianie ślepych miotów oraz ich sterylizację po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży; 

4) wprowadzenie mechanizmów finansowych w ramach opłaty od posiadania psa, zachęcających właścicieli 
zwierząt do ich sterylizacji i kastracji np. poprzez obniżenie wysokości opłaty. 

Rozdział 4. 
Odławianie bezdomnych zwierząt. 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez Straż Miejską, Policję i służby schroniska 
dla zwierząt, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia 
zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

Rozdział 5. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnejw przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w przypadku zdarzeń 
drogowych z ich udziałem oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających 
z egzekwowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt, realizowane będzie poprzez Chełmżyńskie Centrum 
Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ul. ks.P.Skargi 17 w Chełmży. 
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Rozdział 6. 
Edukacja mieszkańców miasta Chełmży w zakresie opieki nad zwierzętami. 

§ 8. 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 także 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 młodzieży z terenu miasta na temat humanitarnego 
traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami 
pozarządowymi oraz instytucjami. 

Rozdział 7. 
Finansowanie Programu. 

§ 9. 1.  Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chełmży w 2020 r., są zabezpieczone 
w budżecie miasta Chełmży na 2020 r. w kwocie 92.000,00 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) sterylizację kotów dziko żyjących; 

6) opiekę nad kotami dziko żyjącymi wraz z ich dokarmianiem; 

7) edukację mieszkańców miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

2. Działania określone w Programie będą realizowane do momentu wyczerpania środków przewidzianych 
w budżecie miasta Chełmży na ten cel, z wyjątkiem opłat za korzystanie ze schroniska dla zwierząt, które będą 
realizowane przez cały rok.
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Uzasadnienie

do uchwały nr XIV/123/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
miasta Chełmży w 2019 roku.

Stosownie do zapisów art. 11 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
W celu spełnienia ww. obowiązków stosownie do art. 11a ust.1 ww. ustawy, rada gminy określa w drodze
uchwały, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Mając na uwadze powyższe przygotowany został projekt Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2020 roku,
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem zgodnie z art. 11a
ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, następujące zagadnienia:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

- odławianie bezdomnych zwierząt;

- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

- usypianie ślepych miotów;

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.

W Programie stosownie do art. 11a ust. 5 ustawy wskazano również wysokość środków jakie
na realizację przedmiotowego Programu mają być wydatkowane z budżetu miasta Chełmży. Środki
w kwocie 92 tyś. złotych będą wydatkowane na:

- opłaty za schronisko dla zwierząt;

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w przypadku zdarzeń drogowych
w tym usypiania zwierząt;

- transport i przechowanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub lecznicy dla zwierząt;

- usypianie ślepych miotów;

- opiekę nad kotami dziko żyjącymi wraz z ich dokarmianiem;

- edukację mieszkańców miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program zgodnie z art. 11a ust. 7 ww. ustawy przed jego uchwaleniem podlega zaopiniowaniu przez:

a/ właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

b/ organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na
obszarze gminy,

c/ dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Przedmiotowe instytucje powinny zaopiniować program w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

W celu spełnienia ww. obowiązku projekt Programu został wysłany do zaopiniowania przez
następujące instytucje:

a/ Powiatowego Inspektora Weterynarii w Toruniu – opinia pozytywna z dnia 20 stycznia 2020 r.,

b/ Koło Łowieckie „Darz Bór” w Toruniu – opinai pozytywna z dnia 22 stycznia 2020 r.,

c/ Koło Łowieckie „Łoza” w Chełmży - opinia pozytywna z dnia 28 stycznia 2020 r.,

d/ Koło Łowieckie „Zlot” w Torunia – opinia pozytywna z dnia 28 stycznia 2020 r.,
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e/ Polski Związek Łowiecki, Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Grodno” – w terminie 21 dni nie wpłynęła
opinia,

f/ Ligę Ochrony Przyrody w Chełmży – w terminie 21 dni nie wpłynęła opinia,

g/ Stowarzyszenie Inicjatywa Ochrony Praw i Wyrównywania Szans w Bydgoszczy

- w terminie 21 dni nie wpłynęła opinia.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży
w 2020 roku jest zasadne.
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