
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/231/2020 

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz., 122 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Tychach, Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Powiatu Mikołowskiego „Pro Animali" ul. Łąkowa 18a,  

43-173 Łaziska Górne, Tyskiego Koła Łowieckiego „TUMAK" z siedzibą w Katowicach ul. Sołtysia 135, Koła 

Łowieckiego „BAŻANT" z siedzibą w Łaziskach Górnych ul. Leśna 18, Koła Łowieckiego „CIETRZEW" 

z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Reta Śmiłowicka 1 Mikołów, Koła Łowickiego „BÓR" z siedzibą w Rudzie 

Śląskiej ul. Gen. Stanisława Maczka 16 na wniosek Burmistrza Mikołowa 

Rada Miejska Mikołowa 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Mikołów w 2020 roku" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa 

 

 

Katarzyna Syryjczyk - Słomska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 3409



Załącznik do uchwały Nr XXIII/231/2020 

Rady Miejskiej Mikołowa 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Mikołów w 2020 roku 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  Ilekroć w Programie mowa jest o: 

1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Mikołów, aparat pomocniczy przy pomocy, którego 

Burmistrz Mikołowa wykonuje zadania, 

2. Wydziale Ochrony Środowiska należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Mikołów, komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Mikołów, 

3. Schronisku, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "Fauna" 

w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 2, 41-700 Ruda Śląska prowadzące Społeczne Schronisko dla Zwierząt  

im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej, 

4. Straży Miejskiej należy przez to rozumieć Straż Miejską w Mikołowie, która jest komórką organizacyjną 

Urzędu Miasta Mikołów, 

5. Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące 

schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie 

zwierząt, 

6. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty przebywające w otoczeniu człowieka, urodzone 

lub żyjące na wolności, 

7. Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku”, 

8. Gabinecie Weterynaryjnym, należy przez to rozumieć: 

a) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztofa Sikorskiego z siedzibą w Mikołowie przy ul. Konstytucji 

3 Maja 13, 

b) POLVET HEALTHCARE Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu, ul. Powstańców 7 - Klinika 

Weterynaryjna w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5. 

§ 2.  Realizatorami Programu są: 

1. Burmistrz Mikołowa, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, 

2. Straż Miejska w Mikołowie, 

3. Stowarzyszenie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "Fauna" w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 2,  

41-700 Ruda Śląska, 

4. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Sikorski z siedzibą w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 

13, 

5. POLVET HEALTHCARE Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu, ul. Powstańców 7 - Klinika 

Weterynaryjna w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5, 

6. MOKROS – PROJEKT Jacek Mokros ul. Wiejska 10, 42-713 Kochanowice, powiat Lubliniec. 
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Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

a) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mikołów oraz opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi, 

b) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

c) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

d) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 

e) odławianie bezdomnych zwierząt, 

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

g) usypianie ślepych miotów, 

h) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 3. 

IDENTYFIKACJA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH 

§ 4. Identyfikację zwierząt, w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez wszczepienie 

czipów przyjętym bezdomnym psom i kotom z terenu gminy Mikołów.  

Rozdział 4. 

OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 5. 1 Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację, w szczególności 

psów i kotów realizują:  

a) Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

Schroniska po okresie 14 dni, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania 

tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 

b) Wydział Ochrony Środowiska poprzez wydawanie opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących 

skierowań na zabiegi sterylizacji lub kastracji w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Krzysztof Sikorski 

z siedzibą w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 13; 

2. Gmina Mikołów dokonuje zapłaty za usługi, o których mowa w ust. 1 pkt b bezpośrednio na konto 

Gabinetu Weterynaryjnego, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie otrzymanej faktury. 

Rozdział 5. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mikołów realizują: 

1) Schronisko przez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez pracowników 

Stowarzyszenia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami "Fauna" w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 

2 i mieszkańców gminy Mikołów, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków przyjęcia do schroniska; 

2) Gmina Mikołów przez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 

gospodarskich z terenu gminy Mikołów, jakim jest MOKROS – PROJEKT Jacek Mokros ul. Wiejska 10, 

42-713 Kochanowice, powiat Lubliniec. 

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizuje Gmina Mikołów 

poprzez Wydział Ochrony Środowiska w drodze: 

1) zakupu i wydawania karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących po zaakceptowaniu złożonego 

wniosku, 

2) przyjmowania interwencji w sprawach kotów wolno żyjących zgłaszanych przez mieszkańców, Straż 

Miejską, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie i przekazywania ich do Gabinetu 
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Weterynaryjnego lek. wet. Krzysztof Sikorski z siedzibą w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 13 lub 

do POLVET HEALTHCARE Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu, ul. Powstańców  

7 - Klinika Weterynaryjna w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5 w przypadku konieczności udzielenia 

pomocy wymaganej ze względu na stan zdrowia. 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 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. Umowa Gminy Mikołów z Beatą Drzymałą-Kubiniok Stowarzyszeniem Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami "FAUNA" w Rudzie Śląskiej ul. Bujoczka 2 prowadzącym Społeczne Schronisko dla 

Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej ul. Bujoczka 2 zawiera uprawnienia dla 

pracowników Wydziału Ochrony Środowiska do przeprowadzania kontroli wykonywanych usług przez 

Wykonawcę. Istnieje możliwość uzyskania informacji o liczbie zwierząt wysterylizowanych/ 

wykastrowanych przyjętych z terenu Gminy Mikołów i wracających poprzez adopcję na teren gminy 

Mikołów; 

2) Stowarzyszenie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA" w Rudzie Śląskiej ul. Bujoczka 2 

prowadzące Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej ul. Bujoczka 

2 poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, które udostępniać będzie ogłoszenia o adopcji na 

stronie internetowej www.fauna.rsl.pl. 

§ 9.  1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mikołów realizują: 

1) Pracownicy Schroniska, przeszkoleni w zakresie humanitarnego odławiania zwierząt domowych, a także 

wyposażeni w odpowiedni sprzęt podczas interwencji, którzy po zakończonych działaniach przewożą 

odłowione zwierzęta do Schroniska; 

2) Lekarz weterynarii Kliniki Weterynaryjnej w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 5, POLVET HEALTHCARE 

Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu ul. Powstańców 7, z którym umowę podpisała Gmina 

Mikołów, między innymi w przypadku rannych zwierząt, które uległy wypadkowi i konieczne jest 

udzielenie im natychmiastowej, pierwszej pomocy. 

2. Zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 6 

pkt 2 Programu. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizują: 

1) Klinika Weterynaryjna w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5, POLVET HEALTHCARE Teodorowski 

Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu ul. Powstańców 7 przez zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza 

weterynarii, 

2) Gmina Mikołów poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w klinice Weterynaryjnej przy ul. Żwirki 

i Wigury 5, POLVET HEALTHCARE Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu ul. Powstańców 

7 w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielonej zwierzętom bezdomnym psom i kotom wolno żyjącym 

z terenu gminy Mikołów, w związku z interwencjami podejmowanymi przez Straż Miejską. 

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o ochronie zwierząt, realizują: 

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów, 

2) Wydział Ochrony Środowiska poprzez zawartą umowę przez Gminę Mikołów z Gabinetem 

Weterynaryjnym lek. wet. Krzysztofem Sikorskim z siedzibą w Mikołowie ul. Konstytucji 3 Maja 13 na 

finansowanie zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów bezdomnych na 

następujących zasadach: 

a) dokonanie zabiegu następuje po pozytywnym rozpatrzeniu przez Wydział Ochrony Środowiska 

złożonego wniosku, 

b) Gmina Mikołów dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto Gabinetu Weterynaryjnego 

lek. wet. Krzysztofa Sikorskiego z siedzibą w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 13, zgodnie z zawartą 

umową, na podstawie faktur wystawionych przez Gabinet Weterynaryjny. 
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Rozdział 6. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy 

Mikołów na rok 2020 w wysokości 196.819,19 złotych w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 

Miasta Mikołów dla Stowarzyszenia Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna" w Rudzie Śląskiej,  

ul. Bujoczka 2 prowadzącego Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie 

Śląskiej, POLVET HEALTHCARE Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu ul. Powstańców 7, 

Gabinetu Weterynaryjnego lek. wet. Krzysztofa Sikorskiego z siedzibą w Mikołowie przy ul. Konstytucji 

3 Maja 13, wskazanego gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu 

gminy Mikołów przez MOKROS – PROJEKT Jacek Mokros ul. Wiejska 10, 42-713 Kochanowice, powiat 

Lubliniec i zakupu karmy dla kotów wolno żyjących. 

§ 13. Środki finansowe na poszczególne zadania objęte programem wydatkowane będą w kolejności 

złożonych wniosków do wyczerpania zaplanowanych wydatków w budżecie gminy. 
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