
 

 

UCHWAŁA NR XVI/154/2020 

RADY GMINY WYRY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2020 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) 

Rada Gminy Wyry uchwala: 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Wyry na 2020 rok.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy Wyry 

 

 

Joanna Pasierbek-Konieczny 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 maja 2020 r.

Poz. 3945



Załącznik do uchwały Nr XVI/154/2020 

Rady Gminy Wyry 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wyry, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której 

Wójt Gminy Wyry wykonuje zadania. 

2. Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Bujoczka 
w Rudzie Śląskiej. 

3. Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na wolności. 

4. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry w roku 2020. 

§ 2. 1.  Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Wyry za pośrednictwem Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Infrastruktury. 

2. Realizatorami Programu są: 

a) Wójt Gminy Wyry za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury; 

b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „FAUNA” w Rudzie Śląskiej; 

c) Straż Miejska w Łaziskach Górnych; 

d) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem 

Gminy Wyry. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 3. 1.  Celem Programu jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym polegającej w szczególności na 

zapewnieniu schroniska, pokarmu oraz opieki weterynaryjnej, a także zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Wyry. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

a) zapewnienie opieki  oraz miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wyry; 

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

c) odławianie bezdomnych zwierząt; 

d) ograniczenie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, w szczególności psów 

i kotów; 

e) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

f) usypianie ślepych miotów; 

g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

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

i) edukacja mieszkańców Gminy Wyry w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 3. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wyry realizują: 
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a) Schronisko w Rudzie Śląskie z siedzibą przy ul. Bujoczka poprzez przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do 

schroniska i zapewnienie mu odpowiedniej opieki; 

b) Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury poprzez wskazanie miejsca przebywania bezdomnego 
zwierzęcia; 

c) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

§ 5. 1.  Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych 

w Programie. W takim przypadku § 8 nie ma zastosowania. 

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących będzie odbywało się w okresie zimowym tj. od 1 listopada do 

31 marca. Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani będą w Referacie Gospodarki 
Komunalnej i Infrastruktury, po zaakceptowaniu złożonego wniosku otrzymają karmę do dokarmiania kotów. 

3. Dokarmianie kotów wolno żyjących na terenach będących własnością Gminy Wyry realizuje Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Wyrach. 

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Schronisko "FAUNA" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 7. Schronisko „FAUNA" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka zobowiązane jest do 

przekazywania Urzędowi Gminy Wyry informacji dotyczącej losu zwierząt bezdomnych wyłapanych z terenu 
Gminy Wyry i przekazanych do schroniska. Informacja powinna być przekazana w terminie do końca miesiąca 

następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy i powinna zawierać dane o liczbie zwierząt 

dostarczonych do schroniska, liczbie zwierząt oddanych do adopcji oraz liczbie zwierząt pozostających nadal 
w schronisku.    

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wyry realizuje Schronisko „FAUNA" z siedzibą 

w Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka, które posiada przeszkolonych pracowników w zakresie odławiania 

zwierząt domowych, a także posiada odpowiedni sprzęt.  

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt realizuje 

Schronisko „FAUNA" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka przy współpracy z lekarzem weterynarii 

Grzegorzem Kocotem lub doktorem weterynarii Marcinem Bojarskim; po telefonicznym zgłoszeniu przez 
osoby upoważnione (pracownik Urzędu Gminy Wyry, Straż Miejska, Policja, Centrum Zarządzania 

Kryzysowego). 

§ 10. 1.  Usypianie ślepych miotów zwierząt z terenu Gminy Wyry w szczególności psów i kotów realizuje 
Schronisko „FAUNA" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka oraz Urząd Gminy Wyry na podstawie 

zawartej umowy ze schroniskiem na dokonywanie zabiegów usypiana ślepych miotów.   

2. Właściciel w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu, kontaktuje się ze schroniskiem w celu 

ustalenia terminu przeprowadzenia zabiegu. Po wykonaniu zabiegu schronisko winno wystawić fakturę dla 
Gminy Wyry, na podstawie której Urząd Gminy Wyry dokonuje uiszczenia należnej zapłaty. 

§ 11. Wskazuje się gospodarstwo rolne położone w Wyrach przy ul. Kopaniny 21, jako gospodarstwo 

zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 4. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 12. 1.  Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko „FAUNA" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka.  
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Rozdział 5. 

Edukacja mieszkańców 

§ 13. Urząd Gminy Wyry w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działania edukacyjne min. w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 6. 
Finansowanie programu 

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

Gminy Wyry odpowiednio: 

a) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wyry, 
sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt oraz usypianie ślepych miotów – kwota: 34 000,00 zł (słownie: 

trzydzieści cztery tysięcy zł 00/100); 

b) Utylizacja zwłok zwierząt padłych z terenu Gminy Wyry – kwota 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 
00/100). 
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