
 

 

UCHWAŁA NR 25.244.2020 

RADY MIASTA RYDUŁTOWY 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w 2021 roku 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) oraz z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),  

po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt i dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze Miasta 

Rydułtowy 

Rada Miasta Rydułtowy 

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 

zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 13.143.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 listopada 2019 r. 

§ 4. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz 

publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy 

 

 

Lucjan Szwan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2020 r.

Poz. 8745



Załącznik do uchwały Nr 25.244.2020 

Rady Miasta Rydułtowy 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Rydułtowy w 2021 roku 

1. Działania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów z terenu miasta 

obejmujące przeprowadzenie wyłapywania, przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku realizowane są 

na podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej, znajdującym się przy ul. Majątkowej 42 w Rybniku. 

2. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt podejmowane są w sposób stały na zgłoszenie 

pracowników Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej lub Straży Pożarnej. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się jedynie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, 

bez zadawania zwierzętom cierpienia oraz stwarzania zagrożenia dla ich życia lub zdrowia. 

4. Po wyłapaniu bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska dla 

zwierząt, o którym mowa w ust. 1, przy użyciu środków transportu dostosowanych do danego gatunku 

i przedziału wiekowego. 

5. Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt w ramach umowy, o której mowa w ust. 1, zobowiązany 

jest do zapewnienia przetrzymywanym zwierzętom podstawowych warunków sanitarno-bytowych oraz w razie 

potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej. 

§ 2. 1. Bezdomne zwierzęta, o których mowa w § 1 ust. 1, odławiane na terenie miasta poddawane są 

obowiązkowym zabiegom kastracji albo sterylizacji w schronisku dla zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których 

istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek. 

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane są przez podmiot prowadzący schronisko dla 

zwierząt, działający na podstawie umowy zawartej z miastem, o której mowa w § 1 ust. 1. 

§ 3. 1. Usypianie ślepych miotów realizowane jest w zakładzie leczniczym dla zwierząt, na podstawie 

umowy zawartej z Michałem Karaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gabinet 

Weterynaryjny „INTERVET” Michał Karasek z siedzibą przy ul. Celnej 51 w Gołkowicach. 

2. Czynności związane z usypianiem ślepych miotów podejmowane są na zgłoszenie pracowników Urzędu 

Miasta, Straży Miejskiej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Straży Pożarnej lub Policji. 

3. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia 

dla nich właścicieli. Zabiegi, o których mowa w ust.1, wykonywane są przy zachowaniu humanitarnych zasad 

uśmiercania zwierząt. 

4. W ramach zadania, o którym mowa w ust.1, zapewnia się dojazd do miejsca przebywania ślepego miotu. 

§ 4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 

bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania np: 

poprzez umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej miasta lub w prasie lokalnej, 

zgłaszanie o możliwości adopcji zwierząt w miejscach publicznych itp.; 

2) współpracę ze schroniskiem dla zwierząt, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

§ 5. W celu zapewnienia opieki wolno żyjącym kotom wykonywane są następujące działania: 

1) zakup i wydawanie karmy przedstawicielom spółdzielni mieszkaniowych, właściwych ze względu na 

miejsce bytowania kotów lub społecznym opiekunom (karmicielom); 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 8745



3) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów w zakładzie leczniczym dla 

zwierząt, na podstawie umowy zawartej z Ewą Zygmunt-Wieczorek, prowadzącą działalność gospodarczą 

pod firmą Gabinet Weterynaryjny „EWAWET” Ewa Zygmunt-Wieczorek z siedzibą przy ul. Raciborskiej 

265 w Rydułtowach. 

§ 6. 1. Zwierzęta gospodarskie przekazywane są właścicielowi gospodarstwa rolnego przy ul. Marcina 

Strzody 19 w Rydułtowach. 

2. Warunki realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, określa umowa zawarta pomiędzy miastem, 

a właścicielem  gospodarstwa. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, obejmuje również transport zwierząt gospodarskich z terenu miasta do 

gospodarstwa określonego w ust. 1. 

§ 7. Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest na podstawie umowy zawartej z zakładem leczniczym dla 

zwierząt, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

§ 8. 1. Na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu przewidziano środki w kwocie 90 000 zł, 

w tym: 

1) 65.632,80 zł na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta, 

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu miasta przebywających w schronisku, 

2) 16.360 zł na usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

3) 1.260 zł na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, 

4) 6.747,20 zł na dokarmianie oraz sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów. 

2. Środki wymienione w ust. 1 zostaną sfinansowane z działu 900, rozdziału 90013 § 4300 oraz rozdziału 

90095 § 4300 i § 4210. 

3. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 1, następować będzie w oparciu o ustawę z dnia 

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