
 
Bielsko-Biała, 19.02.2018 r. 

 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Wydział Gospodarki Miejskiej 

Plac Ratuszowy 7 
43-300 Bielsko-Biała 

 
dot.: projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Bielsko-Biała  

w 2018 r. 
 
W nawiązaniu do przesłanego do opiniowania programu chcielibyśmy przedstawić         

Państwu kilka uwag: 
 

1. W 2016 r. została przyjęta przez polski Sejm nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt,             
która dopuszcza finansowanie sterylizacji zwierząt domowych (posiadających       
właściciela lub opiekuna) z budżetu Gminy. Sugerujemy przeznaczenie części         
budżetu programu opieki na takie zabiegi. Niestety nadal są spotykane przypadki           
pozbywania się młodych niechcianych kotów i szczeniąt w gospodarstwach         
wiejskich w sposób delikatnie mówiąc niehumanitarny. Część z tych zwierząt          
(kocięta) później zasila stada kotów wolno żyjących na danym obszarze i staje się             
problemem do rozwiązania dla Gmin. Tego typu akcje przeprowadzane są np. na            
terenie Warszawy. 

2. Naszym zdaniem budżet na sterylizacje kotów wolno żyjących jest niewystarczający          
na potrzeby, które występują w naszej gminie. Wynika to z naszych wieloletnich            
obserwacji i doświadczeń. W dłuższym okresie czasu wydatkowanie większych kwot          
na cel sterylizacji zwierząt domowych pozwala na znaczne ograniczenie         
bezdomności zwierząt, szczególnie kotów i psów oraz na skuteczną kontrolę          
populacji wolno żyjących kotów.  

3. Na przykładzie innych miast Polski można zauważyć wyraźnie, że wprowadzenie          
powyższych działań rok do roku przyniosło wymierne korzyści w postaci          
zmniejszającej się liczby zwierząt przyprowadzanych do schronisk (ślepe mioty kocie          
i psie, młode kocięta i szczenięta, kotki w ciąży).Naszym zdaniem zwiększenie           
budżetu na działania opisane w punkcie 1. i 2. o 20 tys. złotych pozwoliłoby na               
radykalne rozwiązanie wciąż dużego problemu bezdomności wśród zwierząt w         
naszej gminie. 

 
Bardzo prosimy o uwzględnienie naszych uwag i sugestii. Wszystkie one mają służyć            
poprawie warunków życia zwierząt bezdomnych i wolno żyjących na terenie Państwa Gminy.  
 
Gdyby Państwo potrzebowali wsparcia lub porady, służymy pomocą. 
Dane kontaktowe: 
e-mail: biuro@braciamniejsi.com.pl 
Aneta Skorek-Czyżewska tel. 730 753 700 
Dariusz Dzida tel. 600 200 868 
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