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Szanowy Panie Naczelniku 
 

Zbliża się termin przygotowania i zatwierdzenia przez Radę Miejską w Bielsku-Białej           
nowego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności         
zwierząt na rok 2017 (corocznie do 31 marca Gmina ma obowiązek uchwalić program). W              
miarę możliwości prosimy o uchwalenie i uruchomienie środków na realizację programu           
przed marcem 2017. Koty są zdolne do rozmnażania się przez cały rok, szczególnie jednak              
wiosna sprzyja powiększaniu się populacji kotów. Umożliwienie wykonywania jak najszybciej          
zabiegów sterylizacji i kastracji znacznie ograniczy ich przyrost naturalny i będzie mieć            
wpływ na utrzymanie liczebności stada kociego na dotychczasowym poziomie.  
Jednocześnie z żalem zauważyliśmy, że w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2016             
został znacznie obniżony budżet na sterylizację kotów (z 45 tys. zł na 25 tys. zł). Prosimy o                 
powrót do budżetu z roku 2015, czyli 45 tys. zł. Doświadczenia innych miast wskazują na to,                
że zwiększenie wydatków na sterylizację bezdomnych i wolnożyjących kotów zdecydowanie          
zmniejsza bezdomność wśród zwierząt, a co za tym idzie pozwala zmniejszyć wydatki na ich              
opiekę w schroniskach. W tym roku był budżet 25 tys. PLN, który według naszych danych               
został wykorzystany w maju 2016. Nasze Stowarzyszenie w roku 2015 opłaciło sterylizację            
115 kotów i 5 psów, co świadczy o skali potrzeb. Według naszych szacunków aby              
skutecznie kontrolować przyrost naturalny wśród miejskich wolno żyjących kotów należałoby          
sterylizować ok. 700 kocurów i kotek w ciągu roku. 
 
W dniu 15 listopada 2016 r. uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy o ochronie              
zwierząt. W myśl tej nowelizacji prawa art. 11 ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Zapobieganie              
bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie          
należy do zadań własnych gmin.” Ponadto w art. 11a dodany został dodatkowo ust. 3a              
brzmiący następująco :  
„3a. Program, o którym mowa w ust. 1, może obejmować plan sterylizacji lub kastracji              
zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod             
których opieką zwierzęta pozostają.”. Obie te zmiany w sposób jednoznaczny wskazują kto            
jest odpowiedzialny za zadanie zapobiegania bezdomności wśród zwierząt. Dodatkowo dają          
gminom możliwość wydatkowania środków pochodzących z budżetu miasta na zabiegi          
sterylizacji u zwierząt domowych posiadających właścicieli. 
Sterylizacja jest podstawowym działaniem zapobiegania bezdomności wśród kotów i psów.          
Wobec powyższego, w świetle zapisów w/w Ustawy należałoby rozważyć rozszerzenie          
aktualnego programu sterylizacji i objąć nią także koty i psy, które mają właścicieli. 
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Bardzo ważną kwestią jest również znakowanie kotów i psów, tzw. czipowanie. 
Pozytywne przykłady takiej działalności widać w całym kraju na czele z Warszawą, która już              
od kilku lat finansuje mieszkańcom bezpłatne czipowanie ich podopiecznych wraz z           
wpisaniem danych zwierzęcia i jego opiekuna do internetowej bazy         
(np.www.safe-animal.eu). Kilka rekomendacji przedstawiamy w załączeniu. Czipowanie i        
rejestrowanie zwierząt pomaga np. w znalezieniu opiekuna w przypadku, gdy pies lub kot             
oddali się z domu i nie potrafi do niego wrócić. Osoba posiadająca odpowiednie urządzenie              
(tzw. czytnik) potrafi szybko zidentyfikować gdzie dane zwierzę mieszka, kto jest jego            
opiekunem i skontaktować się szybko z nim (w bazie podany jest numer telefonu, adres              
aktualnego opiekuna). Zmniejsza to znacznie koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami.          
Utrudnia również nieodpowiedzialnym opiekunom porzucanie zwierząt, co niestety zdarza         
się np. w okresie wakacji. Spotykamy się z takimi przypadkami co najmniej kilkadziesiąt razy              
do roku.  
W bazie danych dodatkowo zapisane są również informacje o stanie zdrowia zwierzęcia,            
przebytych szczepieniach (w tym przeciwko wściekliźnie), wykonanej sterylizacji itp. Taka          
wiedza pozwala np. na szybką decyzję w przypadku ugryzienia przez zwierzę człowieka. 
 
Nasze Stowarzyszenie od roku z powodzeniem oznakowuje za pomocą czipów naszych           
podopiecznych. Ich dane wpisujemy do internetowej bazy www.safe-animal.eu. 
Apelujemy do Państwa o podjęcie decyzji o czipowaniu finansowanym z budżetu miasta.            
Program bezpłatnego czipowania powinien obejmować bezdomne zwierzęta domowe        
przyjmowane do tut. Schroniska, koty wolno żyjące oraz koty i psy posiadające właścicieli,             
których miejscem zamieszkania jest nasza gmina. W przypadku zainteresowania powyższą          
metodą służymy radą i pomocą.  
 

Zurbanizowane tereny nie sprzyjają swobodnemu bytowaniu kotów. Na osiedlach         
mieszkaniowych dochodzi czasem do aktów agresji zarówno wobec kotów jak i           
wolontariuszy opiekujących się nimi. Bywają przypadki zabezpieczania wszystkich okienek         
piwnicznych w bloku. Koty wolno żyjące wegetują w na osiedlach pod gołym niebem.             
Ustawiamy dla nich domki na zimę, niestety zdarzają się przypadki ich niszczenia i             
wyrzucania. Spółdzielnie mieszkaniowe działają pod presją mieszkańców i nie pomagają w           
udzielaniu schronienia wolno żyjącym kotom na zimę. 

W tej sytuacji wydaje się nam ważne, aby Państwo jako gospodarz miasta            
uświadomili mieszkańcom, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wolno żyjące koty mają             
prawo przebywać w środowisku i winniśmy im opiekę i empatię na miarę naszych             
możliwości. W załączeniu przedstawiamy materiały, które przygotował Urząd Miasta         
Warszawy (ulotka dla mieszkańców i list Pani Prezydent). Gdyby Państwo zechcieli poprzeć            
swoim autorytetem podobną akcję informacyjną w Bielsku-Białej, nasza praca byłaby lepiej           
postrzegana, a koty i psy byłyby narażone na szykany w mniejszym stopniu. Zdajemy sobie              
sprawę, że mentalność ludzi niełatwo jest zmienić, ale jesteśmy za systematyczną edukacją.            
Takie działania w dłuższym okresie czasu procentują zmianą świadomości. Chętnie          
pomożemy w przygotowaniu materiałów edukacyjnych. 
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Bardzo ważną kwestią jest budowa i dystrybucja domków dla domków szczególnie w            
okresie zimowym. Naszym zdaniem jednym z humanitarnych działań Gminy powinna być           
pomoc wolno żyjącym kotom w przetrwaniu zimy. Służy temu dokarmianie w sezonie            
zimowym realizowane przez karmicieli, ale również przygotowanie i rozstawienie w          
odpowiednich miejscach domków dla kotów. Służymy pomocą w przygotowaniu projektu          
projekt budowy i wytypowaniu miejsc, gdzie takie domki powinny być usytuowane. 
 
 

Legenda głosi, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Życzmy sobie obyśmy            
mogli usłyszeć od nich tylko miłe słowa mówiące o tym, że my ludzie dobrze opiekujemy się                
naszymi braćmi mniejszymi i dbamy o ich potrzeby należycie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
załączniki: 

1. ulotka UM w Warszawie na temat pomocy zimowej dla wolnożyjących kotów 
2. list prezydent Warszawy do mieszkańców 
3. informacja UM w Warszawie o pomocy wolnożyjącym kotom podczas zimy 
4. informacja UM W Warszawie na temat czipowania zwierząt w Warszawie 
5. ulotka firmowa na temat czipowania kotów i psów 
6. listy referencyjne dot. czipowania kotów i psów w większych miastach Polski 
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