
 

 

UCHWAŁA NR XVI/163/20 

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2020 roku 

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

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich 

Górach, Akademickie Koło Łowieckie ”Gronostaj" Woźniki, Koło Łowieckie Świerklaniec, Tyskie Koło 

Łowieckie "Kania" w Kaletach i Wojskowe Koło Łowieckie "Żubr" w Tarnowskich Górach 

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 

uchwala: 

§ 1. Przyjęcie "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2020 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2019 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Respondek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2020 r.

Poz. 3962



Załącznik do uchwały Nr XVI/163/20 

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 

z dnia 7 maja 2020 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZETAMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY 

MIASTECZKO ŚLĄSKIE W 2020 ROKU 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych w granicach 

administracyjnych Gminy Miasteczko Śląskie, a w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno 

żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

§ 2. Celem niniejszego Programu jest: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

4. 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 zwierząt gospodarskich. 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

Rozdział 2. 

REALIZACJA CELÓW 

§ 3. 1. Wyłapywanie zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela zwierząt są 

wykonywane interwencyjnie w zależności od potrzeb z urzędu lub na wniosek mieszkańców Gminy, Policji, 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

2. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane z terenu Gminy Miasteczko Śląskie przez uprawniony podmiot – 

Firma Handlowo Usługowa Jurczyk Mariusz z siedzibą w (42-400) Zawierciu przy ul. Strumień-Wierczki 27, 

posiadający stosowne kwalifikacje i specjalistyczny sprzęt, na podstawie umowy na wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt, zawartej pomiędzy Gminą a tym podmiotem i będą umieszczane w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w miejscowości Miedary przy ul. 1-go Maja 76 prowadzonym przez wyżej wymienionego 

przedsiębiorcę. 

3. W razie potrzeby, odłowionym zwierzętom, opiekę weterynaryjną zapewni Przychodnia Weterynaryjna 

w Zbrosławicach przy ul. Wolności 121d, z którą podmiot odławiający bezdomne zwierzęta zawarł umowę 

w tym zakresie. 

§ 4. 1. Wyłapane zwierzęta przewiezione do schroniska będą poddane obligatoryjnej sterylizacji lub 

kastracji przez lekarza weterynarii, z którym podmiot wyłapujący zawarł stosowną umowę, z wyjątkiem 

zwierząt, u których istnieje przeciwwskazanie do wykonywania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

2. Gmina będzie prowadzić akcje zachęcające właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 

sterylizacji i kastracji. 

3. Gmina zapewnia elektroniczne znakowanie wyłapanych zwierząt w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, 

u których istnieje przeciwwskazanie do wykonywania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 
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§ 5. Populacja wolno żyjących kotów na terenie Gminy jest marginalna. Zwierzęta w razie potrzeby będą 

dokarmiane w okresie zimowym przez administratora zasobów mieszkaniowych w wyznaczonych miejscach. 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasteczko Śląskie. 

2. Realizacja zadania odbywa się z użyciem specjalistycznego sprzętu, który nie stanowi zagrożenia dla 

zdrowia i życia zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela zwierząt. 

3. Wyłapane zwierzęta przewożone są środkami transportu przystosowanego do przewozu zwierząt, które 

nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. Zwierzęta są dostarczane do schroniska. 

4. W sytuacjach wątpliwych, co do stanu zdrowia wyłapanych zwierząt, budzących podejrzenie 

wścieklizny, zwierzę zostanie poddane obserwacji w specjalistycznej placówce weterynaryjnej. 

§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

2. Prowadzenie działań zmierzających do znalezienia nowych właścicieli w celu oddania bezdomnych 

zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, realizuje schronisko, 

do którego przekazywane są zwierzęta z tut. terenu współpracując  z Gminą m.in. poprzez umieszczanie 

fotografii i ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej urzędu, rozmieszczenie stosownych fotografii 

i ogłoszeń w ogólnodostępnych miejscach w budynku Urzędu, wydawanie materiałów informacyjnych i pomoc 

w poszukiwaniu zagubionych zwierząt ich właścicielom. 

§ 8. W przypadku wystąpienia ślepych miotów, wyłapane zwierzęta będą dostarczane do Przychodni 

Weterynaryjnej w miejscowości Zbrosławice przy ul. Wolności 121d, która dokona uśpienia. 

§ 9. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich po powzięciu informacji od organów Policji, 

lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem jest 

ochrona zwierząt - przekaże zwierzęta gospodarstwu rolnemu znajdującemu się w Miasteczku Śląskim przy  

ul. Czarnieckiego nr 2. 

§ 10. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt pełni 

Przychodnia Weterynaryjna w miejscowości Zbrosławice przy ul. Wolności 121d, z którą podmiot świadczący 

usługę wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt zawarł stosowną umowę. 

Rozdział 3. 

EDUKACJA 

§ 11. 1. Gmina będzie propagować przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, 

zapobiegających nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt, poprzez 

artykuły zamieszczane na stronie internetowej Urzędu lub w gazetce lokalnej. 

2. Gmina w ramach realizacji Programu, będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu 

podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby 

zwierząt poprzez sterylizację i kastrację w formie artykułów zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu 

lub w gazetce lokalnej. 

Rozdział 4. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. 1. Środki finansowe na realizację powyższych celów wynikających z Programu zabezpieczone są 

w Budżecie Gminy Miasteczko Śląskie na rok 2020 w kwocie 55.000.00 zł. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczeń usług i dostaw, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 
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