UCHWAŁA NR lX/51/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie miasta Będzina

Na podstawie art. Ila ust. 1, Z, 4 i 5 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekstjednolity
Dz.U. z20|9 roku poz. lŻZze zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz
organizacje spoleczne, których statutowym celem dzialania jest ochrona zwierząt oraz dzierzawców
i
mrządców obwodów łowieckich

Rada Miejska Będzina
uchwala:

gl. Niniejsza uchwała określa Program opieki
bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina.
52.

nad zwierzętami

bezdomnymi

oraz mpobiegania

Gmina Będzin zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez zapewnienie zwierzętom
bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt określonym w załączniku do niniejszej uchwaly oraz objęcie
ich opieką pielęgnacyjna i weterynaryjna.
1.

2. Do schroniska dla zwierząt przyjmowane
3. W zakres opieki pielęgnacyjnej
1) zapewnienie

i

jest każde zwierzę bezdomne z terenu Miasta Będzina.

weterynaryjnej wchodzi:

dożywotniegopobytu przyjętych zwierząt,

2) utrzymanie przyjętych zwierząt w czystości,

3) stworzenie odpowiednich warunków bytowania, poprzez zapewnienie zwierzęciu egzystencji adekwatnej
do potrzeb danego gatunku, rasy, plci i wieku,
4) zapewnienie opieki weterynaryjnej,
5) zapewnienie zwierzętom odpowiedniego wyżywienia wmleznos'ci od potrzeb biologicznych zwierzęcia
i
stalego dostępu do wody.
3. ]. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami bytującymi na terenie miasta Będzina zapewnia się
poprzez:
dokarmianie kotów wolno zyjacych,
5
1)

2) promowanie, za pośrednictwem mediów i administratorów budynków mieszkalnych, sprawowania przez
mieszkańców w Będzina opieki Spolecznej nad kotami wolno żyjącymi,
3) wspieranie opiekunów społecznych kotów wolno zyjacych, poprzez zapewnienie im karmy dla kotów,
4) zapobieganie wzrostowi populacji kotów wolno żyjących poprzez ich sterylizację i kastrację.
2. Gmina Będzin prowadzi rejestr opiekunów społecznych. Wpis do rejestru dokonuje się na podstawie
deklaracji osoby zainteresowanej zawierającej następujące dane: imię inazwisko, adres zamieszkania, nr
telefonu kontaktowego, miejsce bytowania kotow, gdzie są dokarmiane oraz orientacyjna ilość dokarmianych
kotów.
3. W celu realizacji zadania określonego w ust. pkt 4 opiekunowie społeczni,
na podstawie przekazanych
pisemnych oświadczeń o bezdomności zglaszanych kotów wolno żyjących, otrzymają od Miasta Będzin
skierowanie na zabieg kastracji lub sterylizacji w zakladzie leczniczym dla zwierząt, z którym Miasto Będzin
zawarło stosowną umowę. Po wykonaniu zabiegu kastracji lub sterylizacji kotom wolno
żyjącym,
w uzasadnionych przypadkach, zapewnia się opiekę w zakładzie leczniczym, a następnie koty te
są odbierane
przez opiekunów społecznych i wypuszczane na wolność w miejscu ich wcześniejszego bytowania.
5 4. l. Odlawianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Będzina powierza się podmiotowi prowadzącemu
schronisko dla zwierząt.
1

2. Odłowionym zwierzętom domowym
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a) transport do schroniska dla zwierząt.
b) nadanie numeru
3,

pormdkowego.

Numer porządkowy wprowadza się do bazy danych.

4. Odlowione zwierzeta ranne lub cięzko chore przewożone są bezpośrednio do lecznicy weterynaryjnej,

w ramach zawartej stosownie umowy.

5. Odłowionym zwierzętom gospodarskim zapewnia się transport do

gospodarstwa rolnego wskazanego

przez Miasto Będzin.

6. Odławianie bezdomnych zwierząt z
@

5. ]. Miasto Będzin zapewnia

terenu Miasta Będzina ma charakter stały.

obligatoryjna sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla

zwierząt. Realizację tego zadania powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.
2. Zabiegi sterylizacji

i

kastracji są wykonywane przez lekarza weterynarii, z ktorym Schronisko podpisało

stosowną umowę.

dnia

3. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie pierwszych 14 dni od
umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgloszenia się po zwierzę właściciela lub opiekuna.

4. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta, u których zachodzą przeciwwskazania ze
względu na ich zbyt mlody wiek (niedojrzałość płciową) i/lub zły stan zdrowia.

56.Usypianie ślepych miotów powierza się podmiotowi
Usypiania ślepych miotów dokonuje lekarz weterynarii.
57.1.Poszukiwanie

schronisko dla zwierząt.

prowadzącemu

schronisko dla zwierząt.

właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierza się podmiotowi prowadzącemu

2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez przekazywanie zwierząt
przebywających w schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie
intemetowej schroniska, organizację imprez promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie
znajdowania nowych właścicieli z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt.
przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie schronisko ustala dotychczasowego właściciela
poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikujących właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu
w celu odebrania zwierzęcia.
3. W

4. Zwierzęta bezdomne oddaje się do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.

58. l. Zbłąkane zwierzęta gospodarskie zterenu miasta Będzina są kierowane do gospodarstwa rolnego,

wskazanego w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Gospodarstwo rolne prowadzi dzialania wzakresie znalezienia właściciela
skierowanych zwierząt.
Wprzypadku zwierząt oznakowanych poprzez sprawdzenie zapisanych wbazie danych identyfikujących
właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zwierzęcia.

opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
zapewnia się przez podmiot wskazany w załączniku do niniejszej uchwały.
@

9. ]. Calodobową

z udziałem zwierząt

2. Całodobową opiekę weterynaryjną zapewnia się na miejscu zdarzenia drogowego lub po przewiezieniu
zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej. Po udzieleniu pomocy, zwierzęta umieszczane są w schronisku.
510. 1. Środki finansowe na realizację niniejszego programu mpewnione są w budżecie Miasta Będzina
dziale
gospodarka komunalna w wysokości 176 250,00 zł. Srodki te będą wydatkowane stosownie do
w
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz, U.20l7 poz. 2077 z późniejszymi
zmianami).
2. Środki o których mowa w ust,

1

przeznaczone zostaną na:

a) odławianie, zapewnienie miejsca w schronisku. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
w schronisku, usypianie ślepych miotów, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 142 500,00 zł,

upewnienie miejsca wgospodarstwie rolnym oraz poszukiwanie właścicieli bezdomnych
zwierząt gospodarskich 24 000,00 zł,

b) odlawianie,

w.

ld. l079180]-6292-47AE-8F9B-87EEEOCDDFE7„

Uchwalony

Strona 2

o) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 9 500,00 zł.

d) sterylizację

i

kastrację kotów wolnożyjących 9 250,00 zł.

5 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
&

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem

podjęcia

Przewodnic

c Rady

Krzysztof Dudziński
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Załącznik do uchwały Nr IX/51/2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 marca 2019

r.

Lista podmiotów odpowiedzialnych za:
Wylapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom (psy,
koty) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu z siedzibą przy ul. BaczyńskiegoZB.
1.

—

Z.Calodobową pomoc weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych wzdarzeniach drogowych oraz
usypianie ślepych miotów - Przychodnia Weterynaryjna ..Nadzieja” mieszcząca się wSosnowcu przy ul.
Baczyńskiego ZB, Przychodnia „Lupus" mieszcząca się wSosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 33a, Klinika
Weterynaryjna „Erynów" mieszemca się w Katowicach przy ul. Brynowskiej 25C.
gospodarstwa rolnego — Przedsiębiorca Piotr
Piotr
KONKRET
Kornas
do
P.H.U.
CElDG jako
zsiedzibą, w Bytomiu ul. Ks. Prymasa
Kornas, wpisany
Hlonda
dowozić
46/1, który będzie
zwierzęta gospodarskie do gospodarstwa rolnego położonego
Augusta
5
w Bytomiu przy ul. Sportowej prowadzonego przez Gabriele Buglowską.
3. Odławianie zwierząt gospodarskich, dostarczenie ich do

Całodobowa pomoc weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych wzdarzeniach drogowych zapewnia
Przychodnia Weterynaryjna prowadzona przez Mateusza Mazur z siedzibą 41-936 Bytom ul. Gombrowicza
],
4. Dokarmianie wolno żyjących kotów na terenie miasta Będzina - Wydzial Rozwoju Miasta Urzędu

Miejskiego w Będzinie,
5. Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących z terenu miasta Będzina - Gabinet
weterynaryjny Centrum Leczenia Zwierząt „Amigo—Vet” z siedzibą w Będzinie przy ul. Wojciecha Kilara 48.
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