
BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT – PROBLEMEM WSZYSTKICH  MIESZKAŃCÓW

Bezdomność zwierząt jest bardzo złożonym problemem, a jej 

przyczyny bardzo często tkwią w ludzkich zachowaniach. Przez zmianę swoich 

zachowań możemy jednak przyczynić się do zmniejszenia cierpień bezdomnych 

zwierząt i zminimalizowania tego problemu.

Porzucenie przez właścicieli

To  najczęściej  skutek  nieprzemyślanych  decyzji,  niewiedzy  na  temat 

obowiązków związanych z posiadaniem zwierzęcia.

Czy wiesz, że ustawa o ochronie zwierząt (art. 6 ust. 2 pkt 11) stanowi o tym, 

że porzucenie zwierzęcia,  a w szczególności  psa lub kota, przez właściciela 

bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, to znęcanie się nad 

zwierzęciem i zgodnie z art. 35 w/w ustawy jest uznane za przestępstwo?

By  zostać  świadomym  właścicielem  zwierzęcia,  zapoznaj  się  z  treścią  tej 

ustawy.

Ucieczka zwierzęcia

Jej  przyczyny  są  najróżniejsze,  począwszy  od  zrywania  się  ze  smyczy  do 

ucieczki niewykastrowanych samców. Możesz zapobiec ucieczce psa poprzez 

kastrację lub czipowanie.

Niekontrolowane rozmnażanie

Sterylizacja zwierząt jest najskuteczniejszą formą kontrolowania ich liczebności 

i  najskuteczniejszą  metodą  zapobiegania  bezdomności  zwierząt. 

Upowszechnienie  sterylizacji  powoduje  zmniejszenie  liczby  zwierząt 

bezdomnych trafiających do schronisk. 

UWAGA!

Nie wolno ograniczać populacji zwierząt poprzez topienie kociąt lub szczeniaków. 

Jest to czyn karalny, traktowany jak znęcanie się nad zwierzęciem.



Zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  oraz  ich  wyłapywanie 

należy  do  obowiązków  gminy.  Miasto  Wodzisław  Śląski  posiada  umowę  ze 

schroniskiem dla zwierząt, do którego mogą być przekazywane bezdomne psy. 

Przez  rozstrzygnięcie  konkursu  na  realizację  zadania  publicznego  Miasta 

Wodzisławia Śląskiego w zakresie ochrony zwierząt  bezdomnych - w trybie 

ustawy  z  dnia  24 kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego 

i o wolontariacie - od ubiegłego roku Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt – Koty 

Psy i My pośredniczy w znajdowaniu nowych właścicieli, a w związku z tym 

Miasto  ponosi  mniejsze  koszty  związane  z  zapewnieniem  opieki  nad 

bezdomnymi zwierzętami. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji 

zwierząt.  Podejmujmy  przemyślane  decyzje  w  zakresie  kupna  lub  adopcji 

zwierzęcia,  reagujmy też na wszelkie przejawy naruszania przepisów ustawy 

o ochronie zwierząt.

Jeżeli widzisz bezdomnego psa, zgłoś to do Straży Miejskiej – tel. 32/455 13 45

KILKA PORAD DLA TYCH, KTÓRYM LOS ZWIERZĄT NIE JEST OBOJĘTNY:

1. Zapewnij  swojemu pupilowi  w okresie letnim chłodną wodę i  cień. 

Upał  i  przegrzanie  powodują  cierpienie  u wszystkich  zwierząt. 

Zwierzę  musi  mieć  też  dostęp  do  światła  dziennego  i  możliwość 

swobodnej zmiany pozycji ciała.

2. Dostosuj warunki bytowania zwierzęcia do jego rasy, płci i wieku.

3. Psy trzymane na uwięzi w sposób stały nie mogą być trzymane w ten 

sposób dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Długość uwięzi nie może 

być krótsza niż 3 metry.

4. Zwierzętami  domowymi  nie  wolno  handlować  na  targowiskach 

i giełdach.

5. Jeśli  dokarmiasz  bezdomne  koty,  pamiętaj,  że  żyją  one  dziko 

i zdobywają pokarm samodzielnie. Dokarmianie nie oznacza karmienia 

– procesu dokonywanego przez właścicieli zwierząt domowych

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


