
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/171/2020 

RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2020 roku” 

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

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

1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez podmioty 

wymienione w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.), 

Rada Gminy Rudziniec uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Rudziniec w 2020 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku do nin. uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Szołtysik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2020 r.

Poz. 1444



Załącznik do uchwały Nr XXVI/171/2020 

Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „Gminie” - należy przez to rozumieć Gminę Rudziniec; 

2) „ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.); 

3) „zwierzętach bezdomnych” - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy; 

4) „zwierzętach domowych” - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy; 

5) „zwierzętach gospodarskich” - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy; 

6) „Programie” - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2020 roku”. 

7) „schronisku” - należy przez to rozumieć: schronisko dla bezdomnych zwierząt Psia Chata prowadzone 

przez Fundację S.O.S. Dla Zwierząt – Chorzów Maciejowice, ul. Antoniów 1 

Rozdział 2. 

CELE PROGRAMU 

§ 2. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt             

oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy Rudziniec. 

§ 3. Cele programu określone w § 2, będą realizowane poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

6) usypianie ślepych miotów; 

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

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

Rozdział 3. 

REALIZACJA PROGRAMU 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudziniec ma charakter stały i realizowane będzie 

na podstawie umowy z Gminą przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wydane przez Wójta Gminy Rudziniec,  

tj. Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowo-Wielobranżowych „GABI” z siedzibą w Żędowicach  

ul. Dworcowa 24. 

§ 5. Odłowione zwierzęta bezdomne umieszczane będą w schronisku dla zwierząt. 

§ 6. Bezdomne zwierzęta w szczególności psy i koty przyjęte do schroniska poddawane będą obligatoryjnej 

sterylizacji albo kastracji w schronisku. 
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§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez schronisko, do którego  

przekazywane będą bezdomne zwierzęta odłowione z terenu Gminy oraz poprzez promocję adopcji zwierząt ze 

schroniska i prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, w tym umieszczanie 

ogłoszeń o adopcji zwierząt  na stronie internetowej Gminy. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów  zwierząt prowadzone będzie zgodnie z art. 33 ustawy: 

- w schronisku przez lekarza weterynarii, w odniesieniu do miotów dostarczonych przez podmiot, o którym 

mowa w § 4 nin. uchwały; 

- w zakładzie leczniczym dla zwierząt, o którym mowa w § 10 nin. uchwały, na podstawie zlecenia Gminy. 

§ 9. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez; 

1) zakup karmy przez gminę i wydawanie karmy opiekunom społecznym zgłoszonym w Urzędzie Gminy 

sprawującym opiekę nad wolno żyjącymi kotami w miejscach przebywania; 

2) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom wolno żyjącym; 

3) podejmowanie działań w celu ograniczenia ich populacji, tj. sterylizację lub kastrację kotów wolno 

żyjących. 

§ 10. Całodobowa opieka weterynaryjna nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem, 

opieka nad rannymi i chorymi kotami wolno żyjącymi oraz ich sterylizacja lub kastracja realizowane będą na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną Toszek 

ul. Poprzeczna 9, przez ten zakład leczniczy dla zwierząt. 

§ 11. Zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa rolnego, mieszczącego                                 

się w  Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10. 

Rozdział 4. 

FINANSOWANIE PROGRAMU  

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w 2020 roku zabezpieczone                        

są w budżecie gminy w wysokości 48 700,00 zł oraz wydatkowane będą w następujący sposób: 

a) odławianie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjna sterylizacja albo 

kastracja zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 36 700,00 zł, 

b) opieka weterynaryjna nad rannymi i chorymi kotami wolno żyjącymi, zwierzętami bezdomnymi 

w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem, zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz 

usypianie ślepych miotów –  5 000,00 zł, 

c) dokarmianie kotów wolno żyjących – 5 000,00 zł, 

d) gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich – 2 000,00 zł 

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie zadań na świadczenie usług, zgodnie z ustawą 

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