
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/212/2021 

RADY GMINY CHYBIE 

z dnia 2 marca 2021 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Chybie w roku 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713, ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), 

po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie, organizacji społecznych oraz 

dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, na wniosek Wójta Gminy Chybie 

Rada Gminy Chybie 

uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Chybie w roku 2021, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie. 

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

Województwa Śląskiego.        

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Piotr Gmuzdek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 marca 2021 r.

Poz. 1817



Załącznik do uchwały Nr XXVI/212/2021 

Rady Gminy Chybie 

z dnia 2 marca 2021 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Chybie w roku 2021 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638); 

2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Chybiu, przy pomocy którego Wójt Chybia wykonuje 

zadania określone w Programie; 

3) schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w Bolesławiu przy ul. Parkowej 60, 32-329 

Bolesław; 

4) Policji, należy przez to rozumieć Komisariat Policji w Strumieniu; 

5) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 4 pkt 16 ustawy; 

6) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 4 pkt 17 ustawy; 

7) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Chybie w roku 2021”. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Chybie, za pośrednictwem właściwego Referatu Urzędu. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Wójt Chybia, za pośrednictwem właściwego Referatu Urzędu; 

2) schronisko; 

3) zakłady lecznicze dla zwierząt; 

4) Policja. 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Chybie poprzez podejmowanie takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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. 
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Rozdział 3. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

§ 4. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Chybie następuje w schronisku 

położonym w Bolesławiu przy ul. Parkowej 60, 32-329 Bolesław prowadzonym przez JUKO Sp. z o.o. 

z siedzibą ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie, zwanym dalej schroniskiem, do którego przyjmowane są 

zwierzęta bezdomne na podstawie zgłoszeń Policji lub Urzędu. 

§ 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie wykonuje Urząd Gminy poprzez 

podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących oraz poprzez wydawanie karmy społecznemu 

opiekunowi kotów wolno żyjących, który wykłada karmę na terenie budynku gminnego w Mnichu przy ul. 

Bielskiej 23b na podstawie zawartej umowy. 

§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt planuje się powierzyć schronisku 

poprzez  prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 

bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt wykonywał będzie także Urząd Gminy 

poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska, na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczanie ogłoszeń 

o możliwości adopcji zwierząt. 

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Chybie zostaje powierzone schronisku. 

2. Zwierzęta bezdomne będą odławiane przez okres całego roku na podstawie zgłoszeń mieszkańców 

kierowanych do Urzędu lub Policji. 

3. Odłowione zwierzęta domowe będą przewożone do schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również 

do Gabinetu weterynaryjnego "NOWA" Marek Wasiak w Bukownie, ul. Urzędowa 30 prowadzonego przez 

lek. wet. Marka Wasiak, z którym umowę zawarło schronisko. Odłowione zwierzęta gospodarskie będą 

przewożone do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 8 Programu. 

4. Informacja o umieszczeniu odłowionego zwierzęcia w schronisku podlega  zamieszczeniu na stronie 

internetowej Urzędu. 

§ 8. Zwierzęta gospodarskie będą umieszczane w Fundacji Przystań Ocalenie przy ul. Kombatantów 134, 

43-229 Ćwiklice. 

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

zwierząt bezdomnych następuje na podstawie umowy zawartej z lek. wet. Markiem Wasiakiem właścicielem 

Gabinetu weterynaryjnego "NOWA" Marek Wasiak w Bukownie, ul. Urzędowa 30. 

Rozdział 4. 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 10. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt powierza się schronisku poprzez zlecenie 

przeprowadzania zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych do schroniska przez lekarza 

weterynarii Marka Wasiaka właściciela Gabinetu weterynaryjnego „NOWA” Marek Wasiak w Bukownie, 

z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan 

zdrowia i/lub wiek. 

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt powierza się schronisku poprzez zlecenie przewożenia ślepych 

miotów do schroniska celem dokonywania przez lekarza weterynarii Marka Wasiaka właściciela Gabinetu 

weterynaryjnego "NOWA" Marek Wasiak w Bukownie zabiegów ich usypiania. 

Rozdział 5. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu, w wysokości 

35.100,00 zł zabezpieczone są w budżecie Gminy Chybie. 

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu planuje się wydatkować w sposób następujący: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, transport oraz umieszczanie ich w schronisku, 

sprawowanie nad nim opieki weterynaryjnej, sterylizacja albo kastracja, elektroniczne znakowanie 

zwierzęcia, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 30.000,00 zł; 
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2) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim - 4.800,00 zł; 

3) dokarmianie kotów wolno żyjących - 100,00 zł; 

3) usypianie ślepych miotów - 200,00 zł. 

§ 13. Wydatkowanie środków finansowych, o których mowa w § 12, następuje poprzez zlecanie 

wykonywania usług i dostaw, w trybie poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019, poz. 2019). 
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