
 

 

UCHWAŁA NR XX/234/20 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

w  sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary 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.) i art. 11 ust. 1 oraz 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

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

Rada Miasta Piekary Śląskie 

uchwala: 

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

na terenie miasta Piekary Śląskie w 2020 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/77/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Piekary Śląskie w 2019 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. 

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

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie 

 

 

Tomasz Wesołowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poz. 2991



Załącznik do uchwały Nr XX/234/20 

Rady Miasta Piekary Śląskie 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Piekary Śląskie w 2020 roku 

 

WPROWADZENIE 

„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). 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta Piekary Śląskie uchwały w sprawie „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie”, 

zwanego dalej Programem jest art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program 

ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno 
żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, 

ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Piekarach 

Śląskich. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

3) ucieczki zwierząt, 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 

2011 r. oraz według informacji o wynikach kontroli w sprawie "Wykonywania zadań gmin dotyczących 

ochrony zwierząt" z dnia 7 czerwca 2013 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim 
poziomie i ma tendencję wzrostową. 

Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby 

bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska. Bezdomne psy i koty umieszczane będą przez 
Przedsiębiorstwo Usługowe BEST PARTNER Andrzej Giera z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy 

ulicy Powstańców 20/8 w Schronisku dla Bezpańskich Zwierząt w Bytomiu (41-900) przy ul. Łaszczyka 

18. 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 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, 

2) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza, 

3) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 
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4) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2020 roku. 

§ 2. 1.  Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie za pośrednictwem Wydziału 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. 

2. Realizatorem Programu są: 

1) schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

2) podmiot zbierający i transportujący bezdomne zwierzęta, 

3) lekarz weterynarii wykonujący zabieg eutanazji, sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt, 

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z gminą 

Piekary Śląskie. 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1.  Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Piekar Śląskich oraz opieka 
nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastrację psów i kotów 
w schronisku, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Piekar Śląskich, 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmienie w okresie jesienno-zimowym, 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) odławianie bezdomnych zwierząt, 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

7) usypianie ślepych miotów, 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 3. 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 4. 1.  Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów realizuje schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska oraz podmiot, z którym Gmina Piekary Śląskie ma 

zawartą umowę w zakresie opieki weterynaryjnej, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania 
do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.  

2. Z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia przyjętego do schroniska, 

w okresie 14-dniowej kwarantanny nie będą przeprowadzane zabiegi sterylizacji lub kastracji. 

§ 5. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z zapisami art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny Bartosz Baron z siedzibą 

w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Bytomskiej 337. 

2. Zabieg, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza w sposób humanitarny lekarz weterynarii zgodnie 
z przepisami prawa. 

3. Mieszkańcy mogą dostarczać do Gabinetu Weterynaryjnego Bartosz Baron lub zgłaszać bezpośrednio do 

Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (32 39-39-404) konieczność odbioru ślepych miotów z obszaru 
Gminy Piekary Śląskie. 

Rozdział 4. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 6. 1.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Piekar Śląskich realizują: 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 2991



1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KONKRET Anna Kornas z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy  

ul. Wyczółkowskiego 34/1 wraz ze Schroniskiem dla Bezpańskich Zwierząt w Bytomiu (41-900) przy  

ul. Łaszczyka 18 przyjmującym bezdomne psy i koty, poprzez zapewnienie opieki lekarsko- 
weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia, 

2) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami poprzez zawarte porozumienie 

z właścicielami gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Piekarach Śląskich w sprawie przejęcia na czas 
określony opieki nad zwierzętami gospodarskimi w razie czasowego ich odebrania właścicielowi lub 

opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, 

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

2. Do schroniska są przyjmowane zwierzęta przywiezione w wyniku przeprowadzonych działań 

interwencyjnych (zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka), z wypadków 

drogowych oraz zwierzęta, które z innych przyczyn stały się bezdomne. 

3. Przyjęte zwierzęta podlegają co najmniej 14 - dniowej kwarantannie. Zwierzęta chore lub ranne powinny 

być niezwłocznie przebadane przez lekarza weterynarii oraz poddane leczeniu. 

4. Schronisko funkcjonuje całą dobę i jest w nim sprawowana całodobowa opieka nad przebywającymi 
w nim zwierzętami. 

5. Szczegółowy sposób funkcjonowania określa regulamin schroniska. 

§ 7. 1.  Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno 
żyjących oraz zakup i wydawanie karmy w okresie jesienno-zimowym społecznym opiekunom 

wyznaczonym przez Prezesa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Radzionkowie, 

2) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Radzionkowie poprzez opiekę nad kotami wolno 
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje schronisko poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

§ 9. 1.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Piekar Śląskich realizuje Andrzej Giera prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe BEST PARTNER Andrzej Giera z siedzibą 

w Chorzowie (41-500) przy ulicy Powstańców 20/8. 

2. Zwierzęta bezdomne są odławiane i przewożone do schroniska na podstawie zgłoszeń przyjmowanych 

od Straży Miejskiej, Policji, mieszkańców oraz Urzędu Miasta Piekary Śląskie. 

3. Zadanie jest realizowane całodobowo przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KONKRET Anna 
Kornas z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Wyczółkowskiego 34/1 wraz z Schroniskiem dla Bezpańskich 

Zwierząt w Bytomiu (41-900) przy ul. Łaszczyka 18. 

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

zwierząt realizuje podmiot, z którym Gmina Piekary Śląskie ma zawartą umowę, w zakresie opieki 
weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu miasta. 

Rozdział 5. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 11. 1.  Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Piekary Śląskie na rok 2020, w części, której dysponentem jest Wydział Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie i łącznie wynoszą 159 600,00 zł brutto. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą na niżej wymienione zadania: 

1) zlecanie zadań publicznych na opiekę, dokarmianie oraz sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących, 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

oraz usypianie ślepych miotów przez podmiot, z którym Gmina Piekary Śląskie ma zawartą umowę 
w kwocie 11 600,00 zł brutto. 
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2) usługi w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Piekary Śląskie miejsca 

w schronisku dla zwierząt, odławiania bezdomnych zwierząt, ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt 

poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwania nowych właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt, w kwocie 148 000,00 zł brutto. 

§ 12. Środki finansowe wydatkowane będą na podstawie umów lub zleceń zawartych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 
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