
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/224/20 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świętochłowice w 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506,  z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 122, z późn. zm.) 

Rada Miejska w Świętochłowicach 

uchwala: 

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

terenie miasta Świętochłowice w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Świętochłowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

 

 

Zbigniew Nowak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 3415



Załącznik do uchwały Nr XXVI/224/20 

Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Świętochłowice w 2020 r. 

Rozdział 1. 

Cel programu 

§ 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Świętochłowice oraz 

zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym. 

Rozdział 2. 

Zadania programu 

§ 2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 

1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Świętochłowice; 

2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6. usypianie ślepych miotów; 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich; 

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

 

Rozdział 3. 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

§ 3. Gmina Świętochłowice nie posiada własnego miejskiego schroniska dla zwierząt. W związku z tym 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Świętochłowic miasto realizuje przez zawarcie umowy 

z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie z siedzibą przy ul. Opolskiej 36, 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym XII Wydział Gospodarczy KRS-u pod nr KRS-

0000154454. W ramach zawartej umowy opiekę nad zwierzętami bezdomnymi przejmuje Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie mieszczące się przy ulicy Opolskiej 36 zapewniając zwierzętom opiekę, 

pielęgnację, opiekę weterynaryjną, pokarm w tym karmę dla kotów wolno żyjących. Sprawowanie opieki nad 

kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizowane jest przez społecznych opiekunów zwierząt. 

Karma wydawana jest społecznym opiekunom zwierząt przez schronisko przez okres obowiązywania umowy, 

tj. od stycznia do grudnia, w ilości 80 kg miesięcznie, w formie suchej i mokrej. Ponadto Gmina zawarła 

umowę z Anną Płusa prowadząca działalność pod firmą Przychodnia Weterynaryjna Centrum, z siedzibą 

w Świętochłowicach, przy ul. Pocztowej 3 na realizację usługi kastracji, sterylizacji i odpchlenia wolno 

żyjących kotów z terenu miasta Świętochłowice wraz z niezbędnymi materiałami i lekami oraz w razie 

konieczności przetrzymaniem operowanego zwierzęcia w lecznicy po wykonanym zabiegu z zapewnieniem 

odpowiednich warunków dobrostanu. 
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Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Świętochłowic Gmina realizuje przez zawarcie umowy 

z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36, które 

dysponuje odpowiednio przystosowanym samochodem do transportu zwierząt (zezwolenie na transport 

zwierząt wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach) oraz posiada odpowiedni sprzęt 

pozwalający wyłapać bezdomne zwierzę w sposób humanitarny i bezpieczny zarówno dla człowieka jak 

i odławianego zwierzęcia. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice odbywa się po 

otrzymaniu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w  Polsce Oddział w Chorzowie zgłoszenia 

o błąkającym się bezdomnym zwierzęciu od służb miejskich tj. Straży Miejskiej, Policji, Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego lub pracowników Biura Ekologii Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. 

Odłowione zwierzęta przewożone są do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie. W schronisku 

wykonuje się również zabiegi elektronicznego znakowania (czipowania) wszystkich bezdomnych zwierząt 

przyjmowanych pod opiekę do schroniska z terenu miasta Świętochłowice. Podstawowym warunkiem 

wyłapywania zwierząt jest kierowanie się zasadami humanitaryzmu i łagodności. 

 

Rozdział 5. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez sterylizację oraz kastrację zwierząt. 

Realizowane jest w następujący sposób: 

1. wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu miasta Świętochłowice, które trafiają do Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, są obligatoryjnie poddane sterylizacji i kastracji, z wyjątkiem zwierząt, 

u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów ze względu na stan zdrowia lub wiek; 

2. koty wolno żyjące doprowadzone przez opiekunów społecznych poddane są zabiegom sterylizacji 

i kastracji, które realizuje Płusa Anna Przychodnia Weterynaryjna Centrum z siedzibą przy ul. Pocztowej 

3 w Świętochłowicach. 

Rozdział 6. 

Poszukiwanie nowych właścicieli 

§ 6. Jeżeli zwierzę posiada czipa, to właściciel o jego pobycie w schronisku powiadamiany jest 

telefonicznie lub listownie. Jeżeli właściciel nie zgłosi się po odbiór zwierzęcia poszukuje się nowego 

opiekuna. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie głównie za pomocą internetu np. poprzez galerię psów do adopcji oraz 

ogłoszenia na różnych portalach (Facebook, Olx, Psioral, FindPet). Pracownicy schroniska zachęcają do 

adopcji zwierząt również poprzez rozmowy telefoniczne. Znaczna ilość adopcji dochodzi do skutku także 

dzięki Dniom Otwartym w schronisku. Gmina również zachęca mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt 

umieszczając na stronie internetowej Urzędu Miasta Świętochłowice odsyłacz do strony „Adoptuj zwierzaka ze 

schroniska”. 

Rozdział 7. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 7. Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza 

weterynarii w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36. Lekarz 

weterynarii dokonuje oceny, czy nie ma przeciwskazań do wykonania zabiegu. Usypiane zwierząt musi być 

przeprowadzane w sposób humanitarny. Zwierzęta do ostatniej chwili życia muszą być traktowane łagodnie. 

Zabiegów usypiania ślepych miotów dokonuje się w celu ograniczenia liczby zwierząt bezdomnych na terenie 

miasta Świętochłowice. 
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Rozdział 8. 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi 

§ 8. Z uwagi na brak możliwości wskazania gospodarstwa rolnego na terenie miasta Świętochłowice, 

opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy zapewni Komitet Pomocy dla Zwierząt 

z siedzibą w Tychach przy ul. Bałuckiego 7/37. Zwierzęta gospodarskie, w razie wystąpienia takiej 

konieczności, zostaną przekazane pod opiekę do gospodarstwa rolnego w Ćwiklicach mieszczącego się przy ul. 

Kombatantów 134 na podstawie zawartej umowy. Zakres umowy będzie dotyczył indywidualnych przypadków 

przekazania zwierząt. 

Rozdział 9. 

Całodobowa opieka weterynaryjna 

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

zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy z Przychodnią Weterynaryjną Mateusz Mazur z siedzibą 

w Bytomiu przy ul. Gombrowicza 1. 

Rozdział 10. 

Elektroniczne znakowanie zwierząt 

§ 10. Zwierzęta często się gubią właścicielom i stają się zwierzętami bezdomnymi. Właściwa rejestracja 

zwierząt sprawia, że można temu zapobiec. 

1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt realizowane jest przez Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt w Chorzowie poprzez czipowanie wszystkich bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska 

z terenu Świętochłowic, w ramach zawartej umowy na rok 2020. Pracownicy schroniska na bieżąco 

wprowadzają dane o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych Safe - Animal, zrzeszonej 

w European Pet Network. Rejestracja danych w Safe – Animal zwiększa szansę na odnalezienie zwierzęcia. 

Dostęp do bazy danych Safe – Animal posiadają wszyscy lekarze weterynarii, schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, fundacje, Straż Miejska oraz Policja. 

 

Rozdział 11. 

Finansowanie Programu 

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań zawartych w niniejszym Programie zabezpieczone są 

w budżecie miasta Świętochłowice na 2020 r. w wysokości 221.085,60 zł. Wydatkowanie w/w środków 

odbywać się będzie w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.): 

1. na odławianie oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, czipowanie, sterylizację i kastrację 

zwierząt w schronisku, wydawanie społecznym opiekunom zwierząt karmy przeznaczonej dla wolno żyjących 

kotów przez schronisko dla zwierząt, usypianie ślepych miotów przez lekarza weterynarii w schronisku dla 

zwierząt oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, przeznaczono kwotę 185.976,00 zł; 

2. na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

przeznaczono kwotę 20.109,60 zł, 

3. na usługę kastracji, sterylizacji i odpchlenia kotów wolno żyjących doprowadzonych przez społecznych 

opiekunów zwierząt przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. 

4. na zapewnienie miejsca pobytu dla zwierząt gospodarskich zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. 
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