
PROJEKT  

 

UCHWAŁA NR ............... 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia ......................... r. 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 roku 

 

 

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

z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,          

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  i Nr 

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 117, 

poz. 679 oraz Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113 oraz Nr 149, poz. 887) i art. 11a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm., Dz. U.            

z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, 

poz. 1462, 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 

Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373),                  

w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 

753),     

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w brzmieniu określonym w załączniku do 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/120/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia                

25 lutego 1999r. w sprawie wyłapywania zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu                

z nimi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



PROJEKT 

 

Załącznik do uchwały nr .....................                     

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia .......................... r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 roku 

 

WPROWADZENIE 

 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt).  

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa 

Trybunalskiego”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                  

o ochronie zwierząt.  

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów,                     

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich, które stały się bezdomne.  

Program ma na celu zapobieganie bezdomności tych zwierząt.  

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  

1) niekontrolowane rozmnażanie,  

2) porzucanie 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.  

Osoby utrzymujące zwierzęta w taki sposób, że będą one puszczane bez możliwości ich kontroli, 

bądź utrzymują psy w warunkach w których mogą utracić kontrolę nad nimi, zobowiązane są do 

oznakowania zwierzęcia. Oznakowanie realizowane będzie poprzez czipowanie psów. 

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych to 

najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada 

zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań 

edukacyjno-informacyjnych.  

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem 

ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy                        

i szczurów). Kotów tych nie należy wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania                 

w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, 

Miasto Piotrków Trybunalski wdraża pomoc dla wolno żyjących kotów, poprzez finansowanie 

zabiegów sterylizacji i kastracji. Ponadto, wspiera dokarmianie tych zwierząt poprzez 

zapewnienie karmy. Pomoc ta dotyczy określonej liczby kotów wolnożyjących.  

Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia 

liczby bezdomnych zwierząt.                  

 

Rozdział 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) Mieście, należy przez to rozumieć Miasto Piotrków Trybunalski,  



2) biurze, należy przez to rozumieć Biuro Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

3) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy                               

ul. Małopolskiej 3 – Podole w Piotrkowie Trybunalskim; 

4) podmiocie prowadzącym schronisko - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z którym Miasto 

zawarło umowę; 

5) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską m. Piotrkowa Trybunalskiego, która 

jest jednostką organizacyjną m. Piotrkowa Trybunalskiego;  

6) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich 

właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;  

7) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz               

z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka                       

w charakterze jego towarzysza;  

8) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności i nie 

pozostające pod opieką człowieka;  

9) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 roku. 

 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 

pośrednictwem Biura Inżyniera Miasta.  

2. Realizatorami Programu są:  

1) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za pośrednictwem Biura Inżyniera Miasta. 

2) Podmiot prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w imieniu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego;  

3) Straż Miejska.  

 

Rozdział 2 

CEL I ZADANIA PROGRAMU  

 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2. Zadania priorytetowe Programu to:  

1) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów;  

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów 

adoptowanych ze schroniska;  

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu m. Piotrkowa Trybunalskiego                          

w schronisku;  

4) udzielenie pomocy kotom wolno żyjącym, poprzez ich sterylizację i kastrację, w tym ich 

dokarmianie;  

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6) wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt;  

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                        

z udziałem zwierząt;  

8) edukacja mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie opieki nad zwierzętami;  

9) usypianie ślepych miotów; 

10) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich; 

 

 

 



Rozdział 3 

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT  

 

§ 4. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w szczególności psów wykonywane jest               

w schronisku i zakładach leczniczych dla zwierząt, przez lekarzy weterynarii w ramach programu 

„PODAJ ŁAPĘ”.   

1) Biuro Inżyniera Miasta: 

a) kontynuuje wprowadzanie programu „PODAJ ŁAPĘ” przy współpracy z Polskim 

Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku. Usługa jest reklamowana poprzez 

rozmieszczenie plakatów w miejscach publicznych oraz ogłoszenie akcji w lokalnych mediach 

itp.  

b) przeprowadza akcję bezpłatnego czipowania psów w ramach ww. programu, zapewniając 

wykonanie zabiegów wszczepiania elektronicznych mikroprocesorów tylko tym zwierzętom, 

których osoby  utrzymujące są na stałe zameldowane  na terenie miasta Piotrkowa Tryb. (na 

podstawie dowodu tożsamości) a w schronisku tym zwierzętom, które zostaną wytypowane do 

adopcji (w pierwszej kolejności na  teren naszego kraju).  

c) prowadzi nadzór nad wykonaniem kompleksowej usługi elektronicznej rejestracji                           

i identyfikacji psów przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt wg zawartej 

umowy. 

 

Rozdział 4  

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów, realizują: 

1) Podmiot prowadzący schronisko w imieniu Miasta poprzez:  

a) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt opuszczających schronisko - 

przeznaczonych do adopcji (nie mniej niż 200 zwierząt w 2012 roku);  

b) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących (objętych będzie nie 

więcej niż 80, nie mniej niż 70 zwierząt rocznie).  

2) Biuro Inżyniera Miasta poprzez: 

a) nadzór nad zadaniami i sposobem prowadzenia schroniska na podstawie zawartej umowy; 

b) edukację mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie ograniczenia populacji 

bezdomnych zwierząt. 

 

Rozdział 5  

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

 

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu m. Piotrkowa Trybunalskiego realizują: 

1) Podmiot prowadzący schronisko w imieniu Miasta poprzez przyjmowanie i utrzymywanie 

zwierząt bezdomnych w schronisku z terenu m. Piotrkowa Trybunalskiego. 

2) Biuro Inżyniera Miasta poprzez: 

a) nadzór nad zadaniami i sposobem prowadzenia schroniska na podstawie zawartej umowy; 

b) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich; 

 

§ 7. Pomoc wolno żyjącym kotom realizuje podmiot prowadzący schronisko w imieniu Miasta 

poprzez przekazywanie nieodpłatnie osobom dokarmiającym koty karmy dla kotów o wartości do                  

200,00 zł miesięcznie. 

W ramach tego zadania schronisko: 

1) informuje społeczeństwo o możliwości dokarmiania kotów wolno żyjących ze środków Miasta 

Piotrkowa Tryb.;  



2) wydaje karmę osobom dokarmiającym koty wolno żyjące, które zgłoszą się do schroniska;  

 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący 

schronisko w imieniu Miasta poprzez  prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania 

nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym                     

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania (umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na 

stronie internetowej, organizowanie aukcji, sprzedaży). Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich 

przeciwko wściekliźnie (jeżeli nie były uprzednio szczepione, co wymaga udokumentowania) 

oraz trwale oznakowane. Nie wolno wydawać zwierząt:  

1) dzieciom i młodzieży do lat 18 nie będących pod opieką rodziców lub opiekunów,  

2) chorych zwierząt, szczennych suk lub kotnych kotek oraz szczeniąt i kociąt przed ukończeniem 

7 tygodnia życia , z wyjątkiem przypadku, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt,  

3) osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia, chyba że 

schronisko ma zabezpieczoną ilość obroży, kagańców i smyczy za odpłatnością,  

4) osobom nietrzeźwym,  

5) osobom podejrzanym o spekulacje i handel zwierzętami. 

 

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu m. Piotrkowa Trybunalskiego realizują: 

1) Podmiot prowadzący schronisko w imieniu Miasta poprzez: 

a) wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt wyłącznie w granicach administracyjnych 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach akcji ogłoszonej przez Prezydenta Miasta oraz 

zgłoszeń mieszkańców m. Piotrkowa Trybunalskiego do organu Policji, Straży  Miejskiej lub 

schroniska i ich transport do schroniska, 

b) przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku zwierząt bezdomnych wyłącznie z terenu                        

m. Piotrkowa Trybunalskiego, 

c) wyłapywanie (odławianie) zwierząt przy użyciu wyłącznie urządzeń specjalistycznych 

przeznaczonych do wyłapywania zwierząt, 

d) zapewnienie pomocy weterynaryjnej oraz służb zabezpieczających akcję wyłapywania – organ 

Policji, Straży Miejskiej, podczas wyłapywania (odławiania) bezdomnych zwierząt w przypadku 

konieczności użycia środków farmakologicznych;  

2) Biuro Inżyniera Miasta poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla 

bezdomnych zwierząt gospodarskich; 

3) Straż Miejska poprzez zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej akcji wyłapywania 

bezdomnych zwierząt; 

 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                    

z udziałem zwierząt realizuje podmiot prowadzący schronisko w imieniu Miasta poprzez: 

1) całodobową dyspozycyjność oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za pełnienie dyżuru pod 

ogólnodostępnym numerem telefonu w schronisku; 

2) reagowanie na zgłoszenia osób fizycznych i prawnych – wyjazdy na interwencję, w przypadku 

zgłoszeń dotyczących rannych zwierząt w wyniku wypadku – niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu 2 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. 

 

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie 

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizuje podmiot prowadzący schronisko w imieniu 

Miasta.  Usypianie zwierząt nie może odbywać się w obecności innych zwierząt ani osób 

postronnych. Przeznaczone do usypiania zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili 

łagodnie i przyjaźnie, aby zaoszczędzić zwierzęciu trwogi przedśmiertnej i dodatkowych 

udręczeń. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

zakład utylizacji. 

 

 



 

Rozdział 6  

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

 

§ 12. Biuro Inżyniera Miasta w ramach Programu będzie prowadzić działania edukacyjne mające 

na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki 

nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz 

czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych, poprzez kolportaż ulotek, rozpowszechnianie 

informacji na stronie internetowej Urzędu, organizowanie konkursów.  

 

Rozdział 7  

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są                            

w budżecie Biura Inżyniera Miasta w wysokości: 455.000,00 zł. tj. 

1) 410.000, 00 zł – Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt (w tym pomoc kotom wolno żyjącym); 

2) 40.000,00 zł – Znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. czipów;  

3) 5.000,00 zł – Realizacja pozostałych zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie: 

- 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 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 

Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Nr ………/2012 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia ………… 2012 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 roku 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U.             

z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę 

gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 

1 ww. ustawy. 

Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada 

gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.  

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne 

uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. 

uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem 

słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji                                     

i niekontrolowanego ich rozmnażania.    

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego              

w 2012 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem 

realizację takich zadań jak:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość 

środków finansowych planowanych na ich realizację.  

Projekt przedmiotowej uchwały konsultowany był z organizacjami społecznymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 11a. pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.). 

 


