
 

 

UCHWAŁA NR XVII/87/2020 

RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski 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.2019.506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(t.j.Dz.U.2019.122 z póź. zm.) 

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Chełm Śląski  w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski. 

§ 3. Uchwała wchodzi po 14 dniach od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

         

  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski 

 

 

Łukasz Kolny 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poz. 2983



Załącznik do uchwały Nr XVII/87/2020 

Rady Gminy Chełm Śląski 

z dnia 30 marca 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Chełm Śląski w 2020 roku 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Chełm Śląski, za pośrednictwem pracownika  Referatu 

Gospodarki Gminnej. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Wójt Gminy Chełm Śląski za pośrednictwem pracownika Referatu Gospodarki Gminnej oraz firmy: Firma 

Handlowo Usługowa Mariusz Jurczyk Zawiercie ul. Strumień Wierczki 27 wykonująca usługę w zakresie 

wyłapywania, transportu, umieszczania bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt Miedary  
ul. 1 Maja 76 posiadające nr weterynaryjny 24138602 nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Tarnowskich Górach; oraz realizującą całodobową opiekę weterynaryjną również w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (z lekarzem weterynarii jest podpisana odrębna umowa ). 

2) Pracownik Referatu Gospodarki Gminnej przy współpracy z Dyrektorami szkół na terenie  gminy. 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 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 3. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Chełm Śląski realizują: 

1. Firma Handlowo Usługowa Mariusz Jurczyk Zawiercie ul. Strumień Wierczki 27 wykonująca usługę 
w zakresie wyłapywania, transportu, umieszczania bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt Miedary 

ul. 1 Maja 76 posiadające nr weterynaryjny 24138602 nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w Tarnowskich Górach; oraz realizująca całodobową opiekę weterynaryjną również w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt (z lekarzem weterynarii jest podpisana odrębna umowa), 

2. Właściciel gospodarstwa rolnego Marek Kramarczyk zapewniając miejsce dla zwierząt  gospodarskich 

które zostały odebrane ich właścicielom, 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2983



3. Pracownik Referatu Gospodarki Gminnej przy współpracy z Dyrektorami szkół z terenu Gminy Chełm 

Śląski poprzez wykonywanie inicjatyw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami np. przy adopcji 

zwierząt przez uczniów. 

§ 4. Opieka na kotami wolno żyjącymi.  

W Programie na 2020 rok nie rozwinięto zagadnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami ze względu na 

marginalne występowanie tego zjawiska na obszarze Gminy. Opiekę nad kotami dziko żyjącymi może 
sprawować Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jurczyk Zawiercie ul. Strumień Wierczki 27 jak również 

mieszkańcy gminy poprzez wykładanie im wody i jedzenia w miejscach ich ewentualnego pojawienia się. 

§ 5. Wyłapywanie zwierząt. 

1. Na terenie gminy wprowadza się stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt na zgłoszenie  interwencyjne.  

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których 

nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką  dotychczas pozostawały, 

a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu  i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Celem zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina Chełm Śląski podpisała umowę 

z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje się na  tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy. 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu  specjalistycznego 

sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza  zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, 

a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt. 

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla  zwierząt na zasadach 
ustalonych z podmiotem realizującym usługę opieki nad zwierzętami 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza  weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia 

w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna . 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.  

Poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Podmiot realizujący usługę opieki nad zwierzętami w gminie poprzez prowadzenie działań  
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2. Pracownik Referatu Gospodarki Gminnej promując adopcję zwierząt ze Schroniska poprzez  
umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt w tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz współpracę 

z Dyrektorami szkół poprzez informacje o adopcji zwierząt zamieszczanych w gablotkach szkolnych oraz 

edukacji w zakresie opieki nad zwierzętami; 

3. Pracownik Referatu Gospodarki Gminnej poprzez udzielenie informacji zainteresowanym osobom 
(właścicielom) o zwierzętach przekazanych do schroniska celem ich odzyskania; 

§ 8. Usypianie ślepych miotów. 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy lub schronisku 
dla zwierząt. 

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez podmiot 

realizujący usługę opieki nad zwierzętami w gminie . 

3. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy 

zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza 

weterynarii w sposób humanitarny. 
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4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

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

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 

następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę (w razie wystąpienia potrzeby) z właścicielem 
gospodarstwa zapewniającego schronienie i byt zwierzęcia. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie 

znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

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

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

bezdomnych wykonuje podmiot - Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jurczyk Zawiercie ul. Strumień 
Wierczki 27 realizujący usługę opieki nad zwierzętami w Gminie Chełm Śląski , posiadający podpisaną 

umowę z lekarzem weterynarii który w razie potrzeby będzie świadczył usługi weterynaryjne całodobowo. 

Rozdział 4. 
EDUKACJA WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT DOMOWYCH 

§ 11. Urząd Gminy Chełm Śląski – pracownik Referatu Gospodarki Gminnej w ramach Programu prowadzi 

we współpracy z Dyrektorami szkół działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej 

i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 5. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Chełm Śląski w wysokości 20.000,00 zł. 

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług, zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksem Cywilnym. 
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