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UCHWAŁA NR IV/44/15
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) - Rada Miasta Oświęcim postanawia:
§ 1. Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Oświęcim w 2015 r.” jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/899/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Oświęcim w 2014 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik
do uchwały Nr IV/44/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 stycznia 2015 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Oświęcim w 2015 roku
§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zwany
dalej „Programem” ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt, w szczególności do bezdomnych
psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach
administracyjnych Miasta Oświęcim.
2. Celem wprowadzenia Programu, jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta;
4) edukacja społeczeństwa w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
spoczywających na właścicielach zwierząt domowych.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Mieście, należy przez to rozumieć Miasto Oświęcim;
2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu przy
ul. Kamieniec;
3) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć bezdomne psy i koty, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką dotąd pozostawały;
4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności.
§ 3. Realizacja niniejszego Programu polegać będzie na:
1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianiu bezdomnych zwierząt;
4) zmniejszeniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich planową sterylizację albo kastrację;
5) prowadzeniu działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
6) usypiania ślepych miotów;
7) umieszczaniu zwierząt gospodarskich odebranych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.); lub
w wyniku innych zdarzeń losowych w gospodarstwie rolnym, z właścicielem którego Miasto w razie
konieczności podpisze stosowną umowę;
8) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku kolizji drogowych i innych zdarzeń
losowych z udziałem zwierząt;
9) elektronicznym znakowaniu (czipowaniu) psów.
§ 4. Działania związane z realizacją Programu prowadzą:
1) Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim;
2) Straż Miejska w Oświęcimiu;
3) organizacje pozarządowe:
a) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS w Oświęcimiu, ul. Partyzantów 1 - jako
organizacja pozarządowa zajmująca się statutowo ochroną zwierząt, które utrzymuje w 2015 r. Schronisko
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oraz zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zbieraniem potrąconych zwierząt z terenu Miasta
Oświęcim;
b) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Zarząd Okręgu w Częstochowie, Koło Oświęcim, ul.
Partyzantów 1 w Oświęcimiu, - jako organizacja pozarządowa zajmująca się statutowo prowadzeniem
działań zmierzających do zmniejszenia zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim, które
sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami.
§ 5. 1. Zapewnienie miejsca w Schronisku realizowane będzie poprzez przyjmowanie z terenu Miasta
zwierząt bezdomnych.
2. Zadanie realizowane będzie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS
§ 6. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmować będzie:
1) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Miasta Oświęcim;
2) podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozrodczości kotów wolno żyjących,
polegających na ich okresowej sterylizacji albo kastracji i usypianiu ślepych miotów;
3) zakup karmy, w celu dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez jej okresowe wysypywanie
w miejscach największych ich skupisk, przez wolontariuszy działających w zakresie ochrony zwierząt na
terenie Miasta.
2. Zadanie realizowane będzie przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które za pośrednictwem
lekarza weterynarii dokonywać będzie zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów, leczenia zwierząt
w koniecznych przypadkach oraz organizowanie punktów dokarmiania kotów.
§ 7. Zabiegi sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących oraz usypiania ślepych miotów
wykonywane będą na następujących zasadach:
1) Miasto będzie pokrywać całkowity koszt sterylizacji albo kastracji oraz usypiania ślepych miotów
kotów wolno żyjących z terenu Miasta;
2) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą przez lekarza weterynarii,
z którym Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS oraz Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami podpiszą stosowne umowy;
3) po wykonaniu zabiegu sterylizacji albo kastracji koty wolno żyjące będą wypuszczane w miejscu ich
wcześniejszego pochwycenia.
§ 8. Zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych tj. psów i kotów wykonywane będą na
następujących zasadach:
1. Miasto pokrywa w całości koszty sterylizacji albo kastracji psów i kotów, które będą przebywać
w Schronisku i wykonywane będą przez lekarza weterynarii, z którym Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt ANIMALS ma podpisaną stosowną umowę;
2. Właściciel psa lub kota adoptowanego ze Schroniska, chcący poddać zabiegowi sterylizacji albo
kastracji posiadane zwierzę, zgłasza ten fakt do lekarza weterynarii, o którym mowa w ust.1.
§ 9. Zasady odławiania bezdomnych zwierząt:
1) wyłapywaniu podlegać będą bezdomne psy;
2) wyłapywanie psów bezdomnych może być prowadzone za pomocą przeznaczonego do odłowu
specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt,
a także nie będzie zadawać im cierpienia;
3) środki do przewozu psów powinny spełniać warunki określone w odrębnych przepisach;
4) wyłapane psy będą przewożone do Schroniska;
5) po wyłapaniu, psy podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
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- oznakowaniu,
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym po odbyciu kwarantanny.
6) psy, które pozostają w schronisku dłużej niż miesiąc, poddane zostaną zabiegowi sterylizacji;
7) uśpienie psa może nastąpić w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.);
§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku kolizji drogowych i innych zdarzeń
losowych na drogach i terenach publicznych Miasta realizowane będzie przez Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt ANIMALS w porozumieniu z wybraną lecznicą weterynaryjną.
12. Zadanie związane z elektronicznym znakowaniem psów, których właściciele zamieszkują na terenie
miasta Oświęcim będzie polegać na tym, że Miasto zleci Polskiemu Towarzystwu Rejestracji i Identyfikacji
Zwierząt w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody nr 35 kontynuację programu Rejestracji i Identyfikacji Psów
pn. „Podaj łapę”na którą składają się:
1) prowadzenie internetowej bazy danych właścicieli psów, mające na celu przeciwdziałanie
bezdomności psów, zapewnienie prawidłowej opieki nad psem, polepszenie stanu sanitarnego
i epidemiologicznego;
2) kompleksowa obsługa lecznic weterynaryjnych z terenu Miasta w zakresie wszczepień identyfikatorów
i ich ewidencji – podpisanie umów z lecznicami zwierząt, rozliczanie lecznic z wydanych im materiałów
oraz wykonanych wszczepień mikroczipów oraz usługi wszczepiania mikroczipów.
§ 13. Działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie
kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie
obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt prowadzone w ramach Programu polegać będą na:
1) kampaniach informacyjnych z wykorzystaniem m. in. :
a) ulotek, plakatów;
b) środków masowego przekazu, stron internetowych Miasta i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Zwierząt ANIMALS;
2) organizowaniu konkursów;
3) udzielaniu wsparcia finansowego przy organizowaniu zajęć edukacyjnych;
4) propagowaniu wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji albo kastracji posiadanych
zwierząt;
5) prowadzeniu innych działań, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji Programu, głównie
w dziedzinie edukacji.
§ 14. Źródła finansowania realizacji Programu:
1) Miasto Oświęcim pokrywa całkowity koszt realizacji Programu;
2) na realizację postanowień Programu zabezpieczono środki finansowe w budżecie Miasta Oświęcim
w wysokości 161 737,00 zł, w tym na działania edukacyjne realizowane przez Miasto – kwotę w wysokości
1 000,00 zł.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

