
Bezpłatny program elektronicznej rejestracji psów

Z początkiem roku 2009 ruszył na terenie miasta Bytomia bezpłatny program elektronicznej rejestracji 
psów, polegający na jednorazowym wszczepieniu pod skórę zwierzęcia  mikroprocesora.  Aplikowanie 
mikroprocesorów  (transponderów)   z  numerem  identyfikacyjnym  psa  przeprowadzają  wyznaczone 
lecznice z terenu Bytomia.
Mikroprocesor jest wielkości ziarnka ryżu, a cały proces jego wszczepienia przypomina zwykły zastrzyk.
Warunkiem  bezpłatnego  oznakowania  czworonożnego  pupila  jest  zgłoszenie  się  do  wytypowanej 
lecznicy oraz okazanie  dowodu tożsamości  (dowód, paszport,  itp.),  rodowodu lub innego dokumentu 
potwierdzającego prawa do zwierzęcia, a w przypadku jego braku – złożenie stosownego oświadczenia.
Rejestracja  i  „czipowanie”  jest  całkowicie  bezpłatne,  ponieważ  wszelkie  koszty  pokrywa  Wydział 
Ekologii Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Program bezpłatnej rejestracji potrwa do 31 grudnia
Każdy z zaczipowanych psów posiadać będzie swój indywidualny numer umieszczony w mikroczipie. 
Pod tym numerem w komputerowej bazie danych zapisane będą dane osobowe właściciela zwierzęcia 
oraz podstawowe informacje na temat psa. 
Kiedy  zagubiony  pies  trafi  do  schroniska,  za  pomocą  czytnika  zostanie  odszukany  implant  w  celu 
odczytania  tego  numeru.  Potem już tylko  chwila,  aby w bazie  danych  podmiot  do tego  uprawniony 
odnalazł opiekuna i nawiązał z nim kontakt. 
Dzięki mikroczipowi zostanie skrócony czas potrzebny na odnalezienie właściciela i tym samym zwierzę 
nie będzie narażone na stres.
Bardzo często zwierzęta poddane troskliwej opiece są kradzione lub gubią się z powodu nieznajomości 
terenu czy też nieodpowiedzialności właścicieli pozostawiających zwierzę bez opieki. Rocznie w Polsce 
ginie tysiące psów, a zaginięcie zwierzęcia może przydarzyć się każdemu, nawet najbardziej troskliwemu 
opiekunowi.
Najlepszym rozwiązaniem w znalezieniu zgubionego psa będzie jego zaczipowanie.
Wprowadzenie  programu  elektronicznej  rejestracji  psów  przyczyni  się  do  uporządkowania  na 
terenie naszego miasta spraw związanych m.in. ze:
- zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców,
- ustaleniem liczby psów na terenie Gminy Bytom,
- zmniejszeniem ich bezdomności,
- utrzymaniem czystości w mieście.
Rejestracja w znacznym stopniu ograniczy bezkarne porzucanie psów. 
Patrole  Straży  Miejskiej,  wyznaczone  lecznice  weterynaryjne  oraz  zarządzający  schroniskiem  dla 
bezdomnych zwierząt w Bytomiu przy ul. Łaszczyka 18, wyposażeni będą w czytniki mikroprocesorów, 
co umożliwi m.in. szybkie ustalenie właściciela i powiadomienie go o odnalezieniu psa.
W celu aktualizacji rejestru właściciel lub opiekun czworonoga z mikroprocesorem będzie zobowiązany 
do zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu wszelkich zmian dotyczących pupila, w szczególności 
śmierci zwierzęcia, zaginięcia czy zmiany właściciela lub opiekuna.

WYKAZ LECZNIC BIORĄCYCH UDZIAŁ W BEZPŁATNYM PROGRAMIE 
ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI PSÓW

1. Przychodnia Weterynaryjna „SILESIA VET” ul. Ks. Wacława Schenka 1a
2. Gabinet Weterynaryjny ul. Kasztanowa 9
3. Przychodnia Weterynaryjna ul. Andersa 23
4. Przychodnia Weterynaryjna ul. Chorzowska 27c
5. Usługi Weterynaryjne ul. Zabrzańska 85a
6. Gabinet Weterynaryjny ul. Powstańców Warszawskich 20
7. Przychodnia Weterynaryjna ul. Didura 8/7
8. Przychodnia Weterynaryjna ul. Stolarzowicka 4
9. Gabinet Weterynaryjny ul. Spokojna 1
10. Przychodnia Weterynaryjna „WET-SERWIS” ul. Powstańców Warszawskich 1


