
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71 /21 
Burmistrza Czechowic-Dziedzic 
z dnia  20 maja  2021 r. 
 
 
 
/projekt/ 
 
 

 
 

Uchwała Nr ………. 
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

 
z dnia ………. 2021 r. 

 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2021  
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638)  
 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 
uchwala: 

 
§ 1. Przyjmuje się na rok 2021 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 po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
         Damian Żelazny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

         
        Załącznik  do uchwały Nr …………. 
        Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
        z dnia ……… 2021 r. 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt           

na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2021 
 

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 2020 r. poz. 638), 

2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, 
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  

w Bielsku-Białej przy ul. Reksia 48, 
4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Czechowicach-Dziedzicach, 
5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 
2021, 

6) Organizacjach społecznych, należy przez to rozumieć organizacje społeczne, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działające na obszarze Gminy Czechowice-
Dziedzice, 

7) Społecznych opiekunach kotów wolno żyjących, należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które 
dobrowolnie sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi współpracując w tym zakresie 
z organizacją społeczną oraz Urzędem i dokonały wpisu do rejestru społecznych opiekunów 
kotów wolno żyjących.      

 
 

Rozdział 2 
Cel i zadania programu 

 
§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. 
 
§  3.  Program obejmuje realizację następujących zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku, 
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,  
3) odławianie bezdomnych zwierząt, 
4) obligatoryjna kastracja zwierząt w Schronisku, 
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, 
9) kastracja zwierząt właścicielskich i ich oznakowanie. 

 
§   4.  Podmiotem  odpowiedzialnym za realizację Programu jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic. 

 
 §  5.  Program realizowany będzie we współpracy z: 
      1)   Strażą Miejską, 
      2) Policją, 
      3) Organizacjami społecznymi, 
      4) Państwową Inspekcją Weterynaryjną w Bielsku-Białej, 



      5) dzierżawcami  lub zarządcami obwodów łowieckich działającymi na terenie Gminy   
 Czechowice-Dziedzice,      
      6)   Społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.  
 

 
Rozdział 3 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku 
 
§ 6.1. Gmina Czechowice-Dziedzice zapewnia kompleksową opiekę zwierzętom bezdomnym 
 pochodzącym z terenu Gminy w Schronisku na mocy porozumienia międzygminnego                
 zawartego z Gminą Bielsko-Biała.  

2. Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice. 
3. Schronisko pełni całodobową opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w Schronisku. 
4. Schronisko funkcjonuje całodobowo w zakresie odławiania i przyjmowania bezdomnych  

zwierząt, które uległy wypadkom drogowym oraz podejmuje natychmiastowe działania w celu 
zapewnienia im niezbędnej pomocy weterynaryjnej. 

5. Schronisko przekazuje co kwartał do  Urzędu pisemną informację o każdym zwierzęciu, które 
trafiło do Schroniska z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice, podaje jego status na dzień 
sporządzenia sprawozdania oraz dokumentację fotograficzną każdego zwierzęcia. 

6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice mogą 
realizować również Organizacje społeczne we współpracy ze Schroniskiem. 

 
Rozdział 4 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
 

§ 7.1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi obejmuje: 
 1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 
 2) zapewnienie budek dla kotów wolno żyjących w miejscach ich bytowania, 

3) ograniczanie liczebności ich populacji poprzez zapewnienie bezpłatnej kastracji kotów 
zgłoszonych przez Społecznych opiekunów kotów wolno żyjących  albo Organizacje 
społeczne, 
4) trwałe oznakowanie kotów wolno żyjących poddanych kastracji poprzez wszczepienie 
czipa, 
5) zapewnienie sezonowego dokarmiania, 
6) usypianie ślepych miotów. 
 

2. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi sprawują: 
1) Gmina Czechowice-Dziedzice poprzez zakup budek dla kotów, karmy i niezbędnych 

suplementów diety oraz ich przekazanie Społecznym opiekunom kotów wolno żyjących lub 
Organizacjom społecznym   

2) Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących poprzez ustalanie miejsc bytowania oraz 
dokarmianie kotów wolno żyjących, rozmieszczanie budek w wyznaczonych miejscach 
uzgodnionych z właścicielem lub zarządzającym terenem, ich nadzorowanie i utrzymywanie 
w czystości oraz czynne uczestnictwo w ograniczaniu liczebności ich populacji 
w środowisku, 

3) Organizacje społeczne poprzez podejmowanie interwencji w zakresie kotów wolno 
żyjących, ustalanie miejsc ich bytowania oraz dokarmianie, czynne uczestnictwo 
w ograniczaniu ich populacji w środowisku, pomoc Społecznym opiekunom kotów wolno 
żyjących w wyłapywaniu kotów oraz ich transporcie do wyznaczonej lecznicy celem ich 
kastracji oraz oznakowania.  
 

Rozdział 5 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

 
§ 8.1.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice ma charakter stały. 
      2. Odławianie zwierząt oraz ich transport do Schroniska prowadzone będzie przez służby   

Schroniska  przy użyciu sprzętu nie stwarzającego zagrożenia dla życia lub zdrowia wyłapywanych 
zwierząt.   
3.Zwierzęta bezdomne odławiane będą ze wskazanego miejsca po przyjęciu przez Schronisko 
zgłoszenia od pracowników Straży Miejskiej, Urzędu oraz Policji.  



4. Odławianie bezdomnych zwierząt może odbywać się we współpracy ze Strażą Miejską, Policją,    
Powiatowym Lekarzem Weterynarii lub Organizacjami społecznymi.  
 

 
 
Rozdział 6 

  Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących 
 
§ 9.1. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących realizują: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjne prowadzenie zabiegów kastracji i znakowania zwierząt 
przyjętych do Schroniska, które wykonywane będą przez uprawnionego lekarza weterynarii, 
z którym Schronisko podpisze stosowną umowę na prowadzenie powyższych zabiegów, 

2) Gmina Czechowice-Dziedzice poprzez zlecanie zabiegów kastracji kotów wolno żyjących oraz 
ich znakowania w wyznaczonej lecznicy dla zwierząt. Koty dostarczane będą do lecznicy na 
zabieg a po jego wykonaniu i oznakowaniu odbierane przez Społecznych opiekunów kotów lub 
Organizację społeczną, a następnie wypuszczane do środowiska, w którym żyją, 

3) Usypianie ślepych miotów prowadzone będzie w Schronisku przez uprawnionego lekarza 
weterynarii. Ślepe mioty dostarczane będą do Schroniska przez pracowników Schroniska. 

2.  Organizacje  społeczne  mogą wykonywać  zadania obejmujące  zabiegi   kastracji kotów wolno     
     żyjących. 

Rozdział 7 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 
§ 10.1. Schronisko prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i przekazywania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym  zapewnić im należyte 
warunki bytowania. 
2.Gmina Czechowice-Dziedzice udostępnia na stronie internetowej www.czechowice-dziedzice.pl 
informacje dotyczące zwierząt przeznaczonych do adopcji. 
3. Organizacje społeczne mogą prowadzić akcje adopcyjne mające na celu poszukiwanie nowych 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
 

Rozdział 8 
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 
§ 11. Miejsce dla zwierząt gospodarskich zapewnione jest w Fundacji Przystań Ocalenie z siedzibą 
w Ćwiklicach będącej Organizacją Pożytku Publicznego, pod adresem ul. Kombatantów 134; 43-229 
Ćwiklice, na podstawie odrębnej  umowy  zawartej z Fundacją. 
 

Rozdział 9 
 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

 
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem  
zwierząt realizuje Przychodnia Weterynaryjna „MedVet” Wojciech Toczek z siedzibą  w Bielsku-Białej 
przy ul. Straconki 182.  
 

Rozdział 10 
   Kastracja i znakowanie psów i kotów  właścicielskich 
 
§ 13.1. Gmina Czechowice-Dziedzice w ramach zawartej umowy z lecznicą dla zwierząt zapewnia  

możliwość  kastracji  psów i kotów właścicielskich oraz ich znakowania poprzez wszczepienie 
mikroczipa.   

        2. Kastracją i znakowaniem  mogą być objęte zwierzęta, których właściciele są mieszkańcami 
Gminy Czechowice-Dziedzice. 

        3. Znakowanie zwierząt  poddanych kastracji jest obligatoryjne z wyjątkiem zwierząt już 
zaczipowanych. 

        4. Kastracją i znakowaniem mogą być objęte zwierzęta, u których nie istnieją przeciwwskazania 
do wykonania tego typu  zabiegu. 

5. Zabiegi będą wykonywane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel    
    w budżecie Gminy.  

          



    
Rozdział 11 

Edukacja mieszkańców 
 

§ 14.1. Działania edukacyjne realizowane będą w zakresie:  
 1) propagowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich 
 humanitarnego traktowania, 
 2) propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt, 
 3) propagowania akcji adopcyjnych zwierząt bezdomnych, 
 4) wydawania i rozprowadzania materiałów edukacyjnych, w tym: plakatów, ulotek, folderów 
     związanych z ochroną zwierząt. 

        2. Edukacja prowadzona będzie przez: 
 1) Schronisko, 

2) Organizacje społeczne we współpracy z Urzędem, 
3) Urząd.  
 

Rozdział 12  
Wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób ich 

wydatkowania 
 
§ 15. Na realizację zadań objętych Programem w 2021  r. przeznacza się z budżetu Gminy środki 
finansowe w łącznej wysokości: 206 463,34 zł  w tym:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku   - 61 606,46 zł 
2) opieka  nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie     - 18 000,00 zł 
3) odławianie bezdomnych zwierząt    - 57 576,91 zł 
4)  obligatoryjna kastracja zwierząt w Schronisku,  - 21 408,86 zł 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  -   2 970,54 zł 
6) usypianie ślepych miotów     -      400,00 zł 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia  
miejsca dla zwierząt gospodarskich    -    2000,00 zł  
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w    
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  - 22 500,57 zł 
9) kastracja zwierząt właścicielskich i ich oznakowanie  - 20 000,00 zł 

 

 


