
 

 

UCHWAŁA NR 205/2020 

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie 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.), art. 11a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich 

uchwala: 

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

Gminy Siemianowice Śląskie w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

 

 

Adam Cebula 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2020 r.

Poz. 4031



Załącznik do uchwały Nr 205/2020 

Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 7 maja 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Siemianowice Śląskie w 2020 roku 

 

WSTĘP 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” 

(art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt) 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie, 

zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym, zwierzętom gospodarskim, wolno 

żyjącym kotom oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy. 

§ 1.  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Gmina Siemianowice Śląskie zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich 

w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, 

Oddział w Chorzowie, ul. Opolska 36, 41-500 Chorzów (dalej też schronisko), na podstawie zawartej umowy. 

2. Zwierzęta chore lub ranne są niezwłocznie leczone w schronisku, bezpośrednio po ich przyjęciu. 

3. Bezdomne zwierzęta trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela, są znakowane 

poprzez podskórne wszczepienie elektronicznych identyfikatorów, których unikatowe numery wprowadzane są 

do bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji. 

4. Szczegółowy sposób postępowania w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku określa umowa pomiędzy Gminą, a Schroniskiem oraz regulamin schroniska. 

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

1. Gmina Siemianowice Śląskie sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez ich dokarmianie oraz 

nieodpłatne przekazywanie domków dla kotów wolno żyjących. 

2. Gmina Siemianowice Śląskie realizuje akcję dokarmiania wolno żyjących kotów za pośrednictwem 

„karmicieli”, tj. osób dokarmiających koty. 

3. Określa się następujące zasady funkcjonowania akcji dokarmiania wolno żyjących kotów: 

1) karmicielem może być wyłącznie mieszkaniec Gminy Siemianowice Śląskie, dokarmiający wolno żyjące 

koty, bytujące na terenie Gminy; 

2) karma dla wolno żyjących kotów będzie wydawana karmicielom wpisanym do rejestru karmicieli 

w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, za potwierdzeniem odbioru. 

4. Dorosłe osoby fizyczne zajmujące się dobrowolnie i bezinteresownie opieką nad wolno żyjącymi kotami 

mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, w celu uzyskania wpisu do rejestru karmicieli 

kotów wolno żyjących. Warunkiem wpisu do rejestru będzie wypisanie oraz złożenie Karty Karmiciela, która 

zawiera: 

1) imię i nazwisko karmiciela; 

2) adres zamieszkania karmiciela; 

3) numer telefonu kontaktowego; 

4) liczba dokarmianych kotów; 
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5) opis miejsca dokarmianych kotów; 

6) oświadczenie o chęci udziału w akcji sterylizacji/ kastracji wolno żyjących kotów. 

5. Wzór formularza Karty Karmiciela zostanie określony przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 

w drodze zarządzenia. 

6. Gmina Siemianowice Śląskie w ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami organizuje bezpłatną akcję 

sterylizacji/kastracji. 

7. Wykonanie zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów realizuje lecznica weterynaryjna: 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „AN-MAR” Małgorzata Guzenda ul. Klonowa 9, 41-100 

Siemianowice Śląskie, na podstawie zlecenia. 

§ 3.  Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławianiu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, 

a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się po otrzymaniu informacji 

o konieczności podjęcia interwencji związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt. 

3. Odłowione zwierzęta niezwłocznie przekazywane będą do schroniska dla bezdomnych zwierząt 

wymienionego w § 1 ust. 1 załącznika do uchwały. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt wraz z ich transportem odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

5. Odławianie zwierząt bezdomnych wraz z ich transportem do schroniska realizuje: Firma Handlowo- 

Usługowa. Mariusz Jurczyk, Strumień Wierczki 27, 42-400 Zawiercie, na podstawie zawartej umowy. 

§ 4.  Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

1. Wszystkie zwierzęta przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt, jeżeli nie znaleziono ich 

dotychczasowego właściciela, poddawane są obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, jako środek ograniczający 

populację bezdomnych zwierząt. 

2. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta, co do których zachodzą przeciwwskazania ze 

względu na wiek i/lub stan zdrowia. 

3. Wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący 

schronisko dla bezdomnych zwierząt, wymieniony w § 1 ust. 1 załącznika do uchwały, na podstawie zawartej 

umowy. 

§ 5.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko 

dla bezdomnych zwierząt, wymienionemu w § 1 ust. 1 załącznika do uchwały. 

2. Podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, wydaje zwierzęta do adopcji osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im opiekę i należyte warunki bytowania. 

3. Gmina Siemianowice Śląskie będzie informowała o możliwości adopcji zwierząt przebywających 

w schronisku na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. 

§ 6.  Usypianie ślepych miotów 

1. Usypianie ślepych miotów odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów realizuje podmiot prowadzący schronisko  

dla bezdomnych zwierząt, wymieniony w § 1 ust. 1 załącznika do uchwały. Zabiegi usypiania ślepych miotów 

wykonywane są przez lekarza weterynarii, z którym Schronisko ma zawartą stosowną umowę. 

§ 7.  Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

1. Gmina Siemianowice Śląskie zapewnia opiekę zwierzętom gospodarskim poprzez umieszczanie ich 

w gospodarstwie rolnym: F.H.U. ROLMAR. Marcin Krzykawski ul. Przyszłości 5, miejsc. Żelisławice, 42-470 

Siewierz, na podstawie zlecenia. 
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2. F.H.U. ROLMAR. Marcin Krzykawski ul. Przyszłości 5, miejsc. Żelisławice 42-470 Siewierz zapewnia 

całodobową gotowość do przyjęcia zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Siemianowice Śląskie wraz z ich 

odłowieniem, zapewnieniem załadunku i transportu, utrzymywaniem i zapewnieniem właściwej opieki, 

zapewnieniem odpowiedniej karmy oraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej. 

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

zwierząt 

1. Gmina Siemianowice Śląskie zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

bezdomnych realizuje podmiot prowadzący działalność w zakresie odławiania zwierząt, wymieniony  

w § 3 ust. 5 załącznika do uchwały, a po przyjęciu zwierzęcia do schroniska podmiot wymieniony  

w § 1 ust. 1 załącznika do uchwały we współpracy z lekarzem weterynarii. 

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

wolno żyjących (dzikich) realizuje podmiot prowadzący leśne pogotowie: „LEŚNE POGOTOWIE” Jacek 

Wąsiński ul. Tadeusza Kościuszki 70, 43-190 Mikołów. 

§ 9.  Koszty realizacji programu 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego programu zostały  zabezpieczone  

w budżecie Gminy Siemianowice Śląskie na 2020 rok na kwotę nie mniejszą niż 228 135,67 zł i zostaną 

wydatkowane w następujących kwotach: 

1) 165 576,00 zł - na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Siemianowice Śląskie 

i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w tym także dokonywanie ich sterylizacji 

i kastracji, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt. 

2) 34 080,00 zł - na odławianie zwierząt bezdomnych wraz z ich transportem do wskazanego schroniska dla 

bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt. 

3) 15 000,00 zł - na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt wolno żyjących (dzikich). 

4) 2 000,00 zł - na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. 

5) 4 995,00 zł - na usługę sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących. 

6) 4 999,00 zł - na zakup karmy dla kotów wolno żyjących.  

7) 1 285,67 zł - na zakup budek dla kotów wolno żyjących. 

8) 200,00 zł - na zakup klatki do odłowu zwierząt (pułapka żywołowna). 
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