
 

 

UCHWAŁA NR XXV/204/2020 

RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Żywca w 2020 roku 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

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

2020, poz. 638), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, działającego na rzecz ochrony 

zwierząt Stowarzyszenia ,,Futrzany Los” oraz  zarządów kół łowieckich ,,Żbik”, ,,Groń”, i ,,Puszczyk”, 

działających na terenie Miasta Żywca, Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Żywca w 2020 roku, w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca. 

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

Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu 

 

 

Jarosław Gowin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2020 r.

Poz. 4264



Załącznik do uchwały Nr XXV/204/2020 

Rady Miejskiej w Żywcu 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Żywca w 2020 roku 

WPROWADZENIE 

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

winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

/t.j. Dz. U. 2020, poz. 638/).  

2. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Żywcu uchwały w sprawie: przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Żywiec 

w 2020 roku, zwanego dalej programem, jest art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.  

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1. Programie, należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Żywca w 2020 roku; 

2. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Żywcu, jednostkę organizacyjną, przy pomocy 

której Burmistrz Miasta Żywca wykonuje zadania;  

3. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Żywcu przy 

ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, prowadzone przez Stowarzyszenie ,,Futrzany Los”; 

4. Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Żywcu, która jest jednostką organizacyjną 

Urzędu Miejskiego w Żywcu. 

§ 2. 1. Koordynatorem programu jest Burmistrz Miasta Żywca. 

2. Realizatorami programu są: 

1) Burmistrz Miasta Żywca; 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu; 

3) Straż Miejska w Żywcu; 

4) Lekarze weterynarii współpracujący z Urzędem na podstawie zawartych umów; 

5) Gospodarstwo rolne współpracujące z Urzędem na podstawie zawartej umowy. 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki zwierzętom 

bezdomnym.  

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 
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7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów, znajdujących się w Schronisku. 

Rozdział 3. 

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku polega w szczególności na: 

1. umieszczeniu zwierząt w pomieszczeniach chroniących przed zimnem i upałami z dostępem do światła 

dziennego, 

2. codziennym wyżywieniu i stałym dostępem do wody pitnej, 

3. stałej opiece lekarsko-weterynaryjnej, 

4. szczepieniu przeciwko wściekliźnie i innym chorobom wirusowym. 

Rozdział 4. 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE 

§ 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz ograniczanie ich populacji realizuje 

Miasto Żywiec poprzez: 

1. sprawowanie opieki weterynaryjnej; 

2. wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji; 

3. zakup karmy oraz współpracę ze społecznymi karmicielami wolno żyjących kotów w zakresie ich 

dokarmiania. 

Rozdział 5. 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 6. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, 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 z terenu Miasta Żywca realizuje Straż Miejska oraz Schronisko, które 

wyposażone są w specjalistyczny sprzęt do odławiania zwierząt. 

Zgłoszenia od mieszkańców Miasta Żywca o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Straż Miejska pod  

nr tel. 33 475 43 55. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Żywca ma charakter stały. 

4. Odłowione przez Straż Miejską zwierzęta bezdomne są przewożone do Schroniska. 

5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego, o którym mowa 

w § 10. 

6. Zwierzęta poszkodowane na skutek wypadków drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych  

podlegają przewiezieniu do zakładu weterynaryjnego, o którym mowa § 11. 

7. Odławianiu nie podlegają koty wolno żyjące, które nie są zwierzętami bezdomnymi. 

Wyjątkiem są koty poszkodowane na skutek wypadków komunikacyjnych, którym niezbędna jest pomoc 

weterynaryjna. Po udzieleniu pomocy weterynaryjnej oraz jeśli stan zdrowia umożliwia im samodzielną 

egzystencję, koty są wypuszczane w miejsca ich dotychczasowego bytowania. 

Rozdział 6. 

OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKU 

§ 7. 1. Ograniczenie populacji zwierząt w Schronisku jest realizowane poprzez ich obligatoryjną 

sterylizację albo kastrację, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 

zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

2. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację przeprowadza lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku. 
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Rozdział 7. 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez: 

1. Schronisko, które prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania dla nich właścicieli poprzez 

prowadzenie akcji adopcyjnych na terenie Miasta Żywca, umieszczanie ogłoszeń o adopcji na stronie 

internetowej  www.futrzanylos.pl, a także oddawanie ich do adopcji osobom zainteresowanym, zapewniającym 

im należyte warunki bytowania.  

2. Burmistrza Miasta, który prowadzi działania promujące adopcję zwierząt bezdomnych m.in. poprzez 

umieszczanie ogłoszeń adopcyjnych na stronie internetowej Urzędu. 

Rozdział 8. 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów realizuje Schronisko. 

2. Do Schroniska mogą być przekazywane ślepe mioty przez Straż Miejską oraz przez mieszkańców Miasta 

Żywca. 

3. Usypianie ślepych miotów przekazywanych do Schroniska, wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony 

w Schronisku przy uwzględnieniu zasad wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. 

Rozdział 9. 

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

§ 10. 1. Zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

trwale dotąd pozostawały, realizuje Miasto Żywiec poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego  

miejsce dla zwierząt gospodarskich. Odłowione zwierzęta gospodarskie są przewożone do gospodarstwa 

rolnego Alicja Broda, Pewel Mała ul. Żywiecka 230, 34-331 Świnna, nr identyfikacyjny 046162045. 

2. Zasady przewozu zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego oraz warunki ich pobytu określa 

umowa zawarta pomiędzy Miastem Żywiec a właścicielem gospodarstwa rolnego. 

Rozdział 10. 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU ZDARZEŃ 

DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

§ 11. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

z wyłączeniem zwierząt gospodarskich, sprawuje Gabinet Weterynaryjny ,,ALFA” Maciej Kwiatek 34-300 

Żywiec al. Piłsudskiego 42. 

2. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

gospodarskich z terenu Miasta Żywca, sprawuje Gabinet Weterynaryjny Małe i Duże Waldemar Kalinowski 

34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 32/1. 

3. Opieka weterynaryjna obejmuje, w szczególności: 

1) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia, 

2) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie, 

3) podanie odpowiednich środków medycznych, 

4) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji, 

5) okresowe przetrzymanie zwierząt. 

Rozdział 11. 

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) PSÓW I KOTÓW, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 

W SCHRONISKU 

§ 12. Psy i koty znajdujące się w Schronisku są elektronicznie znakowane (czipowane). 
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Dane o zaczipowanych psach i kotach są wprowadzane przez Schronisko do Międzynarodowej Bazy 

Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network. 

Rozdział 12. 

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

§ 13. 1. Środki finansowe przewidziane przez Burmistrza Miasta Żywca na realizację zadań wynikających 

z programu, są zabezpieczone w budżecie Miasta Żywca i wynoszą ogółem: 155.000,00 zł. 

2. Podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1 na poszczególne zadania: 

1) na zadanie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt  1 i 3 przeznacza się  kwotę 95.000,00 zł, 

2) na zadanie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt  2 przeznacza się kwotę  10.000,00 zł, 

3) na zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt  4 przeznacza się kwotę  20.000,00 zł, 

4) na zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt  5 przeznacza się kwotę    1.000,00 zł, 

5) na zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt  6 przeznacza się kwotę    5.000,00 zł, 

6) na zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt  7 przeznacza się kwotę    4.000,00 zł, 

7) na zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt  8 przeznacza się kwotę  10.000,00 zł, 

8) na zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt  9 przeznacza się kwotę  10.000,00 zł. 
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