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UCHWAŁA NR LI/468/18
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, poz. 663, poz. 650), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1.
2. Przyjmuje się Regulamin dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Miasta Bełchatowa
w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 oraz Wniosek o zarejestrowanie mieszkańca jako Karmiciela kotów wolno
żyjących w brzmieniu jak w załączniku Nr 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/427/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2018.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie
Elżbieta Naturalna

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–2–

Poz. 4659

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/468/18
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2018
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Bełchatowie uchwały w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2018
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt z późniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, poz. 663, poz. 650).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a 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:
1) niekontrolowane rozmnażanie;
2) porzucenie zwierząt przez właścicieli;
3) ucieczki zwierząt;
4) łatwość pozyskiwania zwierząt;
5) panujące mody na dane rasy zwierząt;
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w Programie, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska i zmniejszenie populacji kotów wolno żyjących oraz poprawę ich
zdrowotności.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Mieście, należy przez to rozumieć Miasto Bełchatów;
2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Bełchatowa;
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt jak i podmiot prowadzący to
Schronisko;
4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Bełchatowie;
5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2018;
6) Karmicielu, należy przez to rozumieć opiekuna społecznego kotów wolno żyjących;
7) Lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć lekarza weterynarii, z którym Miasto Bełchatów zawarło
umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
8) Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, z którym Miasto zawarło umowę.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Bełchatowa przy pomocy Zespołu ds. Infrastruktury
Technicznej Miasta w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
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2. Realizatorami Programu są:
1) Schronisko;
2) Straż Miejska;
3) Organizacje pozarządowe, których celem jest ochrona zwierząt;
4) Miasto Bełchatów.
CELE I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo 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) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 4. Miasto zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie przy ul. Czyżewskiego 7, które prowadzi Schronisko
mieszczące się przy ul. Zdzieszulickiej w Bełchatowie.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie Miasto realizuje we współpracy ze Schroniskiem, Strażą Miejską i Karmicielami. Zasady dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi określa odrębny Regulamin.
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez prowadzenie
działań promujących adopcje bezdomnych zwierząt i zmierzających do pozyskiwania właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
§ 7. 1. Gospodarstwo rolne, które znajduje się przy ul. Zdzieszulickiej 5 w Bełchatowie, przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Miasta Bełchatowa.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy
Miastem a Gospodarstwem rolnym.
§ 8. Miasto zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt w ramach umowy podpisanej z Lekarzem weterynarii Panem Sławomirem Kowalczykiem, prowadzącym przychodnię dla zwierzą "VET MEDICA" z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Reymonta 9b.
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OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 9. Odławianie bezdomnych zwierzą z terenu Miasta realizuje podmiot prowadzący Schronisko we współpracy ze Strażą Miejską.
§ 10. Schronisko prowadzi obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub
wiek.
§ 11. 1. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierzą.
2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w Schronisku.
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii, który ma zawartą umowę ze Schroniskiem.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 12. Miasto we współpracy ze Schroniskiem, Strażą Miejską, szkołami i organizacjami pozarządowymi
prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji a także poszukiwania właścicieli zwierząt bezdomnych.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. 1. Na opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie planuje się w 2018 r. kwotę w wysokości
8.500,00 zł.
2. Na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt planuje się kwotę w wysokości 4.000,00 zł.
3. Na utrzymanie zwierząt gospodarskich w tym ich transport do gospodarstwa, leczenie oraz utrzymanie
planuje się kwotę w wysokości 3.000,00 zł.
4. Pozostałe zadania wymienione w Programie przejmuje schronisko w ramach zawartej umowy z Miastem
na kwotę 369.000,00 zł.
5. Na realizację całego Programu planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 384.500,00 zł.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/468/18
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Regulamin dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Miasta Bełchatowa
1. Koloniami kotów wolno żyjących zajmują się Karmiciele.
2. Żeby zostać Karmicielem należy zarejestrować się w Schronisku wypełniając wniosek stanowiący odrębny załącznik, w którym podaje się swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu, serię i numer dowodu osobistego, miejsce przebywania kotów i ich ilość. Karmiciel wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2018.
3. Po zweryfikowaniu przez schronisko miejsca przebywania kotów, karmiciel zostaje zarejestrowany i zostaje osobą uprawnioną do odbierania na podstawie wniosku karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących.
4. Schronisko na podstawie złożonych wniosków określa ilość niezbędnej karmy (przy uwzględnieniu zapotrzebowania 65 g dla jednego kota na jedno karmienie), którą zakupuje i magazynuje Schronisko.
5. Schronisko wydaje karmę na bieżący tydzień w poniedziałki od godz. 12:00 do godziny 17:00.
6. Karmienie kotów odbywa się w okresie jesienno-zimowym tj. od początku listopada do końca marca,
3 razy w tygodniu o stałej porze. Karmiciel określa we wniosku stałe dni i godziny dokarmiania zwierząt.
7. Straż Miejska ma prawo kontrolować sumienność wykonywanych przez Karmicieli obowiązków, a w
przypadku nie przestrzegania ich, osoba opiekująca się kotami może zostać wykreślona z rejestru karmicieli.
8. Karmiciel ma obowiązek dbania o porządek w miejscu dokarmiania, usuwania starej karmy i odchodów
oraz zapewnienia dostępu do wody.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/468/18
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Wniosek o zarejestrowanie mieszkańca jako Karmiciela kotów wolno żyjących
Dane opiekuna zwierząt (wypełnia opiekun/karmiciel kotów) imię i nazwisko ............................................
…………………………. adres zamieszkania …………………………………………................................
Oświadczam, że sprawuję opiekę nad kotami wolno żyjącymi zgodnie z poniższym wykazem Ilość kotów
.....................................
Miejsce dokarmiania zwierząt ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Stałe dni karmienia .............................................................................................................................................
Stałe godziny karmienia ....................................................................................................................................
Zobowiązuję się do nieodpłatnej pomocy w realizacji Programu opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Miasta Bełchatowa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt. „a” ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
................................................
podpis Karmiciela
....................................................................
podpis pracownika Schroniska

