
 
Załącznik do Uchwały Nr 

VI/36/2015 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności 

 zwierząt na terenie Miasta Brzeziny 
 

 

 

PROGRAM ZAPOBIEGAJĄCY  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)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 w Biurze Inżyniera Miasta, pod nr tel. 509-677-382; 

2)zbieranie z terenu Miasta psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, 

pozostających bez opieki właściciela, umieszczane ich w schronisku dla zwierząt w 

Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice będącym własnością Longina Siemińskiego; 

3) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Miasta zwierząt, które w wyniku 

wypadków losowych ( zgon właściciela itp. ) utraciły właściciela; 

4)zapewnienie opieki lekarsko- weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym 

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

5)poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających 

tymczasowo pod opieką Miasta; 

6)umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Miasta zwierząt gospodarskich, 

które w wyniku różnych wypadków losowych nie mogą przebywać w ostatnim miejscu 

pobytu i umieszczanie ich w gospodarstwie przy ul. Sienkiewicza 107; 95-060 Brzeziny 

do chwili rozstrzygnięcia sprawy; 

7)zapewnienie całodobowej opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom 

poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono przez 

firmę wyłonioną w drodze przetargu; 

8)prowadzenie okresowych kontroli warunków przebywania zwierząt umieszczonych 

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

 

§ 3. 

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1)prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego 

traktowania zwierząt; 



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” wolno żyjących kocic 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)wprowadzanie trwałego oznakowania psów bezdomnych, za pomocą elektronicznego 

mikroprocesora („czipa”) na koszt Miasta, realizowane we współpracy z lekarzami 

weterynarii. 

 

§ 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: 

1)Rada Miasta Brzeziny uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki 

finansowe na realizację zadań Miasta związanych z przeciwdziałaniem bezdomności 

zwierząt; 

2) Na działania objęte programem w  roku 2015 przeznaczono kwotę 300.000,00zł 

(słownie: trzysta tysięcy złotych brutto), w tym m.in.: 

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

zwierząt oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

b)   na usypianie ślepych miotów (przeznacza się kwotę do 1.000,00 zł słownie: tysiąc   

złotych), 

c)  na realizację zadania dotyczącego zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim  

(przeznacza się kwotę do 1.000,00 zł słownie: tysiąc złotych). 

 

§ 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 2013 r., poz. 907 ze zm.). 


