
Projekt

z dnia  8 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1190 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r., poz 1875), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1840) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753), w związku 
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity z 2017 r, poz. 1523)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU

§ 1.

Ilekroć w uchwale/programie jest mowa o:

1) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, jednostkę organizacyjną, przy 
pomocy której Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego wykonuje zadania,

2) schronisku, należy przez to rozumieć Firmę Handlowo - Usługową Jurczyk Mariusz Schronisko Miedary 
z siedzibą w 42-676 Miedary, ul. 1 Maja 76.

3) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Wydział Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,

4) Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, należy przez to rozumieć Wydział Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego,

5) przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, znajdujące 
się na terenie Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Marklowickiej 21,

6) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności, żyjące w otoczeniu 
człowieka w stanie dzikim,

7) opiekunie społecznym kotów wolno żyjących, należy przez to rozumieć mieszkańca MIasta Wodzisławia 
Śląskiego, osobę sprawującą nieformalną opiekę nad wolno żyjącymi kotami, a w szczególności zajmującą się 
ich dokarmianiem  na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,

8) gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne mieszczące 
się przy ul. Ks. A. Roboty 5 w Wodzisławiu Śląskim,

9) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,

10) zakładzie leczniczym dla zwierząt, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny NASI PRZYJACIELE 
Paweł Sanecznik, mieszczący się przy ul. Plac Św. Krzyża 4A w Wodzisławiu Śląskim.

§ 2. 

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego poprzez zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt 
gospodarskich realizują:

1) Służy Komunalne Miasta, poprzez:

a) przetrzymywanie w przytulisku zwierząt bezdomnych przywiezionych przez Straż Miejską. Czas 
przebywania bezdomnych zwierząt w przytulisku to okres dwutygodniowej kwarantanny, z wyłączeniem 
przypadków, gdy czas trwania pobytu w przytulisku zależy od stanu zdrowotnego zwierzęcia - nie dłużej niż 
1 miesiąc,

2) Schronisko, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez Służby 
Komunalne Miasta,

3) gospodarstwo rolne dla zwierząt gospodarskich, poprzez przyjmowanie zwierząt gospodarskich.
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§ 3. 

1. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego, w tym ich sezonowe 
dokarmianie finansowane przez Miasto realizują opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących, po uprzedniej 
rejestracji w rejestrze opiekunów społecznych kotów wolno żyjących, prowadzonym przez Wydział Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

2. Sezonowe dokarmianie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące terminy:

1) od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.,

2) od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego realizuje:

1) w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego, przez cały rok na podstawie interwencji 
zgłoszonej telefonicznie bądź osobiście, Straż Miejska poprzez:

a) przyjęcie interwencji telefonicznej lub zgłoszonej osobiście,

b) pobranie samochodu specjalistycznego, przystosowanego do przewozu bezdomnych zwierząt,

c) odłowienie bezdomnego zwierzęcia za pomocą sprzętu specjalistycznego (w zależności od potrzeb: lasso, 
siatka, smycze, kagańce, klatki),

d) umieszczenie odłowionego zwierzęcia bezdomnego w samochodzie specjalistycznym,

e) przewiezienie zwierzęcia bezdomnego do przytuliska i przekazanie go pracownikom Służb Komunalnych 
Miasta,

2) w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego, przez cały rok właściciel gospodarstwa rolnego 
dla zwierząt gospodarskich, działający w oparciu o umowę podpisaną z Miastem Wodzisław Śląski, poprzez:

a) przyjęcie interwencji telefonicznej lub pisemnej, zgłoszonej przez Wydział Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej,

b) odłowienie zwierzęcia gospodarskiego przy użyciu sprzętu specjalistycznego,

c) transport (przy pomocy środków do tego celu przystosowanych) zwierzęcia gospodarskiego do gospodarstwa 
rolnego,

d) po przywiezieniu zwierzęcia gospodarskiego na teren gospodarstwa rolnego zapewnienie zwierzęciu 
właściwych warunków bytowania, wyżywienia i adekwatnej do potrzeb opieki.

§ 5. 

Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego realizuje 
Schronisko poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt bezdomnych przyjętych do 
Schroniska, za wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na 
stan zdrowia i/lub wiek.

§ 6. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego realizują:

1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Straż Miejska, poprzez umieszczanie na swojej stronie internetowej informacji na temat poszukiwania 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 7. 

Usypianie ślepych miotów realizują:

1) Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,
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2) Służby Komunalne Miasta, poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt - dotyczy zwierząt 
przetrzymywanych w przytulisku lub zgłoszonych przez zarejestrowanych społecznych opiekunów kotów 
wolno żyjących.

§ 8. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje zakład leczniczy dla zwierząt.

§ 9. 

Elektroniczne znakowanie zwierząt z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego w tym zwierząt bezdomnych 
realizują:

1) Schronisko, które dokonuje elektronicznego oznakowania zwierząt (psów) bezdomnych pochodzących 
(przywiezionych) z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego,

3) Służby Komunalne Miasta, w ramach umowy zawartej z zakładem leczniczym dla zwierząt, poprzez 
znakowanie psów oddawanych do adopcji.

§ 10. 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta:

1) w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w kwocie 29 000,00 zł. Niniejsza kwota obejmuje:

a) 20 000, 00 zł - umowa ze schroniskiem:

- przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych przez Służby Komunalne Miasta,

- działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt,

- sterylizacja/kastracja przyjętych zwierząt,

- usypianie ślepych miotów zwierząt przebywających w Schronisku,

- elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt,

b) 9 000,00 zł - zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w formie umowy z właścicielem 
gospodarstwa rolnego.

2) w Służbach Komunalnych Miasta w kwocie 42 000,00 zł. Niniejsza kwota obejmuje:

a) 10 000,00 zł - opieka nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi przez Straż Miejską z terenu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego,

b) 12 000,00 zł -zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących,

c) 20 000,00 zł - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej również w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem bezdomnych zwierząt na podstawie umowy z zakładem leczniczym, zawarcie umowy z zakładem 
leczniczym dla zwierząt w zakresie usypiania ślepych miotów, elektroniczne znakowanie (czipowanie) 
zwierząt.

3) w Straży Miejskiej w kwocie 7 200,00 zł. Niniejsza Kwota obejmuje:

a) 6 200,00 zł - szkolenia strażników miejskich w zakresie wyłapywania zwierząt,

b) środki w ramach wydatków bieżących - koszty transportu odłowionych z terenu Miasta Wodzisławia 
Śląskiego zwierząt do przytuliska.
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UZASADNIENIE

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) w art.

11a zobowiązuje radę gminy do przyjęcia w drodze uchwały, do dnia 31 marca, Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie ustawowego

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę i przyczynia się do ograniczania

bezdomności zwierząt. W związku z powyższym, przygotowany został Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisława Śląskiego w 2018 r.,

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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