
 Uchwała Nr XXXII /144 / 2013 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Brzeziny 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   

(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.984; 

z 2003r. Nr 214 poz.1806; Nr 80 poz.717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153 poz. 1271;  

Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441;  

z 2006r. Nr 17 poz. 128; Nr 175 poz. 1457; Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138  

poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111; z 2009r. Nr 223 poz. 1458; Nr 52  

poz. 420; z 2010r. Nr 157 poz. 1241; Nr 28 poz. 142; Nr 28 poz.146; Nr 106 poz.675;  

z 2011r. Nr 40 poz.230; Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz. 113; Nr 217 poz.1281;  

Nr 149 poz. 887; z 2012r poz. 567; z 2013r poz. 153) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz.1002; z 2004r. Nr 69 poz. 625; Nr 92 

poz. 880; Nr 96 poz. 959;  z 2005r. Nr 33 poz. 289; z 2006r. Nr 175 poz. 1462; z 2007r. Nr 

249 poz. 1830; z 2008r Nr 249 poz. 1830; Nr 199 poz. 1227; z 2009r. Nr 18 poz.97; Nr 79 

poz. 668; Nr 92 poz. 753;  z 2010r. Nr 47 poz. 278; Nr 79 poz. 668; z 2011r. Nr 230 poz.1373 

z 2012 r. poz. 908; poz. 985) Rada Miasta Brzeziny uchwala co następuje:  

 

§1.Przyjmuje się Program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 §2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                               

                                                                                                                        Przewodniczący 

Rady Miasta Brzeziny 

 

                                                                                                                    Zbigniew Bączyński 

 

 

 



                                                                  Załącznik  do Uchwały Nr XXXII/144/2013 

   Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2013 r.                                                                          

 

PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT  

NA TERENIE MIASTA BRZEZINY 

 

Cele i kierunki polityki Miasta wobec problemu bezdomności zwierząt domowych 

 

§ 1. 

Rada Miasta Brzeziny określa następujące cele miejskiego programu przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt domowych: 

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta; 

2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta; 

4. edukacja mieszkańców Miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

 

Realizacja założonych celów 

 

§ 2. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

 

1. zbieranie z terenu Gminy Miasta Brzeziny psów bezdomnych, zagubionych, 

wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela, które zostaną umieszczone w 

schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice, na podstawie zawartej 

umowy; 

2. umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Miasta zwierząt, które w wyniku 

wypadków losowych ( zgon właściciela itp. ) utraciły właściciela; 

3. zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym 

psom zebranym z terenu Miasta oraz zwierzętom, które utraciły właściciela; 

4. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających 

tymczasowo pod opieką Miasta; 

5. umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Miasta zwierząt gospodarskich, 

które w wyniku różnych wypadków losowych nie mogą przebywać w ostatnim 

miejscu pobytu umieszczając je w gospodarstwie rolnym Pana Dariusza Gabary 

zamieszkałego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 107 do czasu rozstrzygnięcia 

postępowania w przedmiocie nowego miejsca pobytu zwierzęcia; 

6. uruchomienie i prowadzenie w Urzędzie Miasta bądź w innej instytucji lub 

organizacji, której Miasto powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji 

w sprawach zapewnienia  opieki bezdomnym zwierzętom, przyjmowaniu zgłoszeń o 

błąkających się zwierzętach; 

7. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom 

            poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono; 

8 prowadzenie okresowych kontroli warunków przebywania zwierząt umieszczonych 

przez Gminę Miasto Brzeziny w schronisku nie rzadziej niż raz na pół roku. 

 

§ 3. 

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane poprzez: 

1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami  

i ich humanitarnego traktowani; 



2. wykonywanie na koszt Miasta sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 

pozostających pod tymczasową opieką Miasta, przed przekazaniem ich nowym 

właścicielom; 

3. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ ślepych miotów” właścicielom suk, które  

      w  najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na 

      koszt właściciela; 

4. umożliwianie bezpłatnego usypiania „ ślepych miotów” kocic , które  w  najszybszym 

z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji, oraz zachęcanie 

opiekunów do ich sterylizacji.  

 

§ 4. 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta realizowane jest poprzez: 

1. nałożenie na właścicieli obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku     

      psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras oraz psów agresywnych                                 

      obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa w kagańcu; 

2. egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego   

             szczepienia psów przeciwko wściekliźnie; 

3. prowadzanie trwałego oznakowania psów bezdomnych w schronisku dla zwierząt, za 

pomocą elektronicznego mikroprocesora („czipa”) na koszt Miasta; 

 

§ 5. 

Edukacja mieszkańców Miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana 

jest poprzez: 

1. zachęcanie dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Miasta do włączenia treści 

programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z 

humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami 

opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i 

kastrację. 

2. współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt; 

3. uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków 

wynikających z faktu nabycia, posiadania zwierzęcia. 

 

§ 6 

Źródła finansowania realizacji programu określi Rada Miasta Brzeziny uchwalając coroczny 

budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań Miasta związanych z 

przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w tym: 

1) na odławianie, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt 

oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, na chwilę obecną przeznacza się  

kwotę 200 000, 00zł ; 

2) na uśpienie ślepych miotów przeznacza się kwotę do 1 000,00 zł; 

3) na realizację zadania dotyczącego zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim 

przeznacza się kwotę do 1 000,00zł. 

 

§ 7 

Środki finansowe, o których mowa w § 6, wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia 

usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 


