
 

 

UCHWAŁA NR V/48/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławków w 2019 roku" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 944 ze zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 roku, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Będzinie, dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Sławków tj. Koła 

Łowieckiego „Cietrzew”, Koła Łowieckiego „Jedność”, Koła Łowieckiego „Słonka”, Koła Łowieckiego 

„Grzywacz” oraz Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami "Nadzieja na Dom", Towarzystwa Opieki Nad 

Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie działających na obszarze Gminy Sławków jako organizacje 

społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Miejska w Sławkowie  

uchwala 

§ 1. Przyjąć i wdrożyć do realizacji "Roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławków w 2019 roku" w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Łukasz Hofler 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 marca 2019 r.

Poz. 2098



Załącznik do uchwały Nr V/48/2019 

Rady Miejskiej w Sławkowie 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

ROCZNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY SŁAWKÓW W 2019 ROKU 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  „Roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Sławków w 2019 roku" ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, szczególnie 

psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Sławków. 

2. Realizacja założeń programu, o którym mowa w ust.1 w ramach wykonywania zadania własnego gminy 

odbywa się zgodnie z: 

- art. 3 ust. 2 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454 ze zm.) 

- art. 11 ust. 1, art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 122) 

oraz oparta jest na współdziałaniu mieszkańców Gminy Sławków, Policji, Straży Miejskiej, 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy 

Sławków oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym celem jest ochrona 

zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Sławków, 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 

roku, poz. 122), 

3) Programie – należy przez to rozumieć „Roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławków w 2019 roku”, 

4) Referacie – należy przez to rozumieć Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta 

Sławkowa, 

5) właścicielu – rozumie się przez to osobę, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym 

Programie,  

6) opiekunie – rozumie się przez to osobę, która (np. w zastępstwie właściciela) sprawuje nadzór i opiekę nad 

zwierzęciem na terenie gminy, 

7) opiekunie społecznym – rozumie się przez to osobę, która w porozumieniu z gminą sprawuje opiekę nad 

wolno żyjącymi kotami na terenie gminy, 

8) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt. 16 ustawy, 

9) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt. 17 ustawy, 

10) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa 

w art. 4 pkt. 21 ustawy, 

11) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim, nieudomowione), 
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12) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 roku, 

poz. 2132), 

13) uprawnionym podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Gmina Sławków zawarła 

umowę cywilno-prawną na wyłapywanie zwierząt z terenu gminy w 2019 roku, posiadający zezwolenie 

Burmistrza Miasta Sławkowa na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na 

terenie gminy. Uprawnionym podmiotem jest Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział 

w Chorzowie prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt położone przy ul. Opolskiej 

36 w Chorzowie, 

14) schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, które zostały wyłapane na 

terenie gminy przez uprawniony podmiot. Schronisko prowadzi Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami 

w Polsce Oddział w Chorzowie, adres schroniska: Schronisko dla bezdomnych zwierząt ul. Opolska 36,  

41-500 Chorzów. Schronisko zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu gminy na warunkach 

określonych w umowie pomiędzy schroniskiem, a Gminą Sławków, 

15) gabinecie weterynarii / lekarzu weterynarii – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny „Pan 

Łapa” prowadzony przez lekarza weterynarii Pana Marka Olszewskiego, adres: 41-260 Sławków, ul. PCK 

15A, z którym gmina zawarła umowę cywilno-prawną na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie 

kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących oraz znakowania zwierząt wraz z wprowadzeniem danych 

do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych, 

16) gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Tomasza 

Złoto, adres: 32-329 Bolesław, ul. Główna 142, z którym gmina zawarła umowę cywilno-prawną na 

przyjęcie i zapewnienie opieki bezdomnym i odebranym w wyniku interwencji zwierzętom gospodarskim 

z terytorium gminy w 2019 roku, 

17) znakowaniu – należy przez to rozumieć trwałe znakowanie zwierząt przez wszczepienie pod skórę 

zwierzęcia elektronicznego mikroprocesora („czipa”) wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej 

bazy zwierząt oznakowanych.  

§ 3. Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

9) plan znakowania zwierząt w gminie, 

10) wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób wydatkowania tych 

środków. 

Rozdział 2. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4. 1.  Bezdomne zwierzęta z terenu gminy będą przyjmowane w 2019 roku przez schronisko 

zapewniające m.in.: 

1) godziwe warunki bytu, ochrony, wyżywienie, obsługę i opiekę weterynaryjną, 

2) w zależności od sytuacji i potrzeby, przeprowadzenie leczenia, sterylizacji, kastracji lub eutanazji zwierząt 

agresywnych, czy cierpiących itp. 
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2. Wszystkie nieuregulowane Programem kwestie związane z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom 

miejsca w schronisku określa dodatkowo regulamin schroniska oraz umowa zawarta pomiędzy Gminą 

Sławków, a schroniskiem, o którym mowa w § 2 pkt 14. 

Rozdział 3. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 5. 1.  Opieka nad wolno żyjącymi kotami w gminie realizowana jest poprzez: 

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, 

2) zapewnienie dokarmiania i wody pitnej oraz schronienia w miejscach bytowania bezdomnych kotów, 

3) poddaniu zabiegowi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów przez lekarza weterynarii, o którym 

mowa w § 2 pkt 15, w ramach zawartej umowy, 

4) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w schronisku. 

2. Dokarmianiem kotów zajmuje się społeczny opiekun zwierząt, który pobiera z Referatu zakupioną na ten 

cel karmę suchą i mokrą. Dokarmianie kotów wolno żyjących ma charakter stały. 

Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 6. 1.  Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, zagubione, wałęsające się, pozostające bez opieki 

właściciela lub opiekuna. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy i dostarczenie ich do schroniska zapewnia uprawniony 

podmiot, o którym mowa w § 2 pkt 13 na podstawie zawartej z gminą umowy. 

3. Realizacja powierzonych uprawnionemu podmiotowi zadań odbywa się przy współpracy 

z pracownikami Referatu, Strażą Miejską i Policją. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały. 

5. Odławianie bezdomnych zwierząt może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im 

cierpienia. 

6. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie. 

Rozdział 5. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 7. 1.  Sterylizacji lub kastracji podlegają zwierzęta bezdomne umieszczone w schronisku. 

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji będą prowadzone wyłącznie w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

przez lekarza weterynarii w ramach umowy zawartej z gminą. 

3. Zabiegom sterylizacji lub kastracji podlegają wszystkie zwierzęta umieszczone w schronisku, jeśli 

nie znaleziono ich właściciela w okresie kwarantanny trwającej 14 dni. Kastracji lub sterylizacji nie podlegają 

także zwierzęta, których wiek lub stan zdrowia, w ocenie lekarza weterynarii, nie pozwala na wykonanie 

zabiegu. 

Rozdział 6. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 8. 1.  Działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli i przekazywanie zwierząt do adopcji 

osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe, prowadzi 

uprawniony podmiot w ramach zawartej z gminą umowy. 

2. Gmina prowadzi poszukiwanie domów dla bezdomnych zwierząt poprzez wywieszanie ogłoszeń 

w sposób i miejscach zwyczajowo przyjętych, a także za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów 

społecznościowych. 
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Rozdział 7. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 9. 1.  Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Zabieg usypiania ślepych miotów wolno żyjących kotów w celu zmniejszenia populacji bezdomnych 

zwierząt, wykonywany jest w razie potrzeby wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt. 

3. Zabieg uśpienia powinien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny. 

Rozdział 8. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 10. 1.  Gospodarstwo rolne przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym i odebranym w wyniku interwencji 

zwierzętom gospodarskim z terytorium gminy. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy 

gminą, a właścicielem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 2 pkt 16. 

Rozdział 9. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 11. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierząt 

zapewnia: 

- Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie prowadzące schronisko dla 

bezdomnych zwierząt położone przy ul. Opolskiej 36, 41-500 Chorzów, świadczące usługi na podstawie 

umów zawartych z uprawnionym podmiotem. 

Rozdział 10. 

Plan znakowania zwierząt w gminie 

§ 12. 1.  Plan znakowania zwierząt na terenie gminy obejmuje nieodpłatne znakowanie psów i kotów 

należących do mieszkańców gminy. 

2. Gmina prowadzi nieodpłatne znakowanie psów i kotów przez wszczepienie pod skórę zwierzęcia 

elektronicznego mikroprocesora („czipa”) wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt 

oznakowanych. Zabiegi znakowania zwierząt wykonywać będzie lekarz weterynarii, o którym mowa w § 2 

pkt 15, na podstawie zawartej umowy z gminą, do momentu wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

3. Rejestr znakowanych zwierząt prowadzi Referat. 

4. Zasady znakowania zwierząt z terenu Gminy Sławków w 2019 roku określać będzie zarządzenie 

Burmistrza Miasta Sławkowa. 

Rozdział 11. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

oraz sposób wydatkowania tych środków 

§ 13. 1.  Koszt realizacji zadań wynikających z Programu ponosi gmina.  

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie 

gminy na 2019 rok z przeznaczeniem na podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności 

zwierząt oraz zapewnienie im opieki w kwocie 134 200,00 zł. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 przeznaczono na: 

1) odławianie zwierząt bezdomnych z terenu gminy oraz zapewnienie im miejsca i utrzymania w schronisku, 

w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu gminy 

przebywających w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zbieranie, 

transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z dróg i placów oraz innych miejsc publicznych gminy, 

w tym zwłok zwierząt z wypadków komunikacyjnych, usypianie ślepych miotów, zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

– 130 000,00 zł, 
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2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania – 500,00 zł, 

3) ograniczenie bezdomności psów i kotów poprzez ich znakowanie – 700,00 zł, 

5) sterylizacja lub kastracja wolnożyjących kotów - 1000,00 zł, 

4) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich – 2 000,00 zł. 

4. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 3, następować będzie w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), 

2) wewnętrzne regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

Rozdział 12. 

Postanowienia końcowe 

§ 14. Zgłoszenia i interwencje w sprawie zwierząt bezdomnych, zabłąkanych, zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt oraz niewłaściwego traktowania zwierząt przyjmuje:  

1) Straż Miejska, ul. Mały Rynek 10, 41-260 Sławków, tel.: 32 293 11 67 lub 501 273 949, dyżur 

całodobowy; 

2) Urząd Miasta Sławkowa, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Łosińska 1, 41-260 

Sławków, tel.: 32 293 15 52, w godzinach pracy Urzędu. 
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