
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2016 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 
1515 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., 
poz. 856 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach, organizacje 
społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich 
działających na obszarze gminy

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Katowice w 2016 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi  Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Katowice

z dnia....................2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA KATOWICE W 2016 ROKU

PREAMBUŁA

Rada Miasta Katowice zważywszy, że:

- człowiek winien jest zwierzętom jako istotom zdolnym do odczuwania cierpienia poszanowanie ich praw, 
opiekę i ochronę,

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy

uchwala niniejszym „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Katowice w 2016 roku” jako wyraz polityki Miasta Katowice wobec problemu bezdomności 
zwierząt.

Cele polityki Miasta Katowice wobec opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz problemu bezdomności 
zwierząt

W niniejszym programie określono następujące cele:

1) zapewnienie kompleksowej opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta Katowice

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących.

Realizacja założonych celów nastąpi poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Katowice miejsca w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt, zwanego dalej „Schroniskiem” - rozdział 1 programu,

2) odławianie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do Schroniska - rozdział 2 programu,

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami miejskimi, w tym ich sezonowe dokarmianie oraz ograniczanie liczebności 
ich populacji - rozdział 3 programu,

4) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w 
Schronisku oraz usypianie ślepych miotów - rozdział 4 programu,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w szczególności poprzez organizowanie wolontariatu - 
rozdział 5 programu,

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku 
stwierdzenia znęcania się nad nimi, niehumanitarnego ich traktowania lub poszkodowanych w wyniku zdarzeń 
drogowych - rozdział 6 programu,

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 
rozdział 7 programu,

8) znakowanie zwierząt bezdomnych - rozdział 8 programu.
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Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku

§ 1. Miasto Katowice wyłania w drodze przetargu nieograniczonego podmiot prowadzący Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt, które zlokalizowane jest przy ul. Milowickiej 1b w Katowicach.

§ 2. Zgodnie z przyjętym Regulaminem do Schroniska przyjmowane jest każde zwierzę doprowadzone z terenu 
Katowic.

§ 3. Schronisko funkcjonuje całą dobę w zakresie przyjmowania i podejmowania zwierząt bezpańskich, 
agresywnych oraz tych, które uległy wypadkom ulicznym i wdraża natychmiastowe działania mające na celu 
przewiezienie tych zwierząt do Schroniska.

§ 4. W Schronisku sprawowana jest całodobowa opieka nad przebywającymi w nim zwierzętami.

§ 5. Schronisko prowadzi rejestr przyjmowanych zwierząt, w którym odnotowuje się historię zwierzęcia od chwili 
jego pojawienia się do opuszczenia Schroniska.

Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 6. Podejmuje się stałe działania mające na celu wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów;

1) wyłapywane będą zwierzęta pozostawione w miejscach publicznych bez opieki i nadzoru;

2) zwierzęta wyłapane z terenu miasta umieszczane będą w Schronisku;

3) do wyłapywania zwierząt upoważnione są wyłącznie służby Schroniska;

4) wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie za pomocą sprzętu, który nie będzie stwarzał 
zagrożenia dla życia lub zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

§ 7. Schronisko przyjmuje zgłoszenia o zwierzętach, które pogryzły człowieka, w celu doprowadzenia zwierzęcia 
do Schroniska i poddania go obserwacji na wściekliznę.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 8. Miasto sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez ich sezonowe dokarmianie sfinansowane przez 
Miasto, przy czym za okres sezonu uznaje się jesień i zimę. Ponadto,  Prezydent Miasta Katowice regularnie 
apeluje do mieszkańców Katowic o podejmowanie działań mających na celu polepszenie warunków bytowych 
kotów wolno żyjących oraz umożliwiających im przetrwanie trudnego okresu zimowego.

§ 9. Realizację akcji dokarmiania wolno żyjących kotów powierza się organizacji pozarządowej lub podmiotowi 
wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 
trybie przewidzianym w tej ustawie.

§ 10. Określa się następujące zasady funkcjonowania akcji dokarmiania kotów wolno żyjących:

1) warunkiem wydania karmy jest wypełnienie karty karmiciela;

2) karmicielem może być wyłącznie mieszkaniec Katowic, dokarmiający koty bytujące na terenie miasta 
Katowice;

3) w uzasadnionych przypadkach na wniosek karmiciela karma dla kotów może zostać przetransportowana pod 
wskazany adres przez podmiot wymieniony w § 9 programu, w terminie określonym przez ten podmiot.

§ 11. Przyjmując, że ograniczenie liczebności populacji kotów wolno żyjących jest najlepszą metodą poprawiającą 
ich dobrostan Miasto organizuje akcję sterylizacji i kastracji tych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów.

§ 12. Akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów obejmuje:

1) wyłapywanie wolno żyjących kotów przez osoby, które dokarmiają zwierzęta lub pracowników Schroniska;

2) dostarczenie wyłapanych kotów do wyznaczonych punktów weterynaryjnych, gdzie poddane zostaną zabiegom 
sterylizacji lub kastracji;

3) zapewnienie opieki kotom po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji przez okres niezbędny
do rehabilitacji zwierzęcia;
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4) wypuszczenie po okresie rehabilitacji zwierząt po zabiegu do miejsc z których zostały zabrane;

5) humanitarne usypianie porzuconych lub osieroconych ślepych miotów jedynie w wyjątkowych, 
potwierdzonych przypadkach, wykluczających możliwość ich przeżycia.

§ 13. Określa się następujące zasady funkcjonowania akcji określonej w § 12 programu:

1) w ramach niniejszego programu i akcji zabiegom sterylizacji i kastracji oraz usypianiu ślepych miotów 
poddane zostać mogą wyłącznie zwierzęta bytujące na terenie Miasta Katowice;

2) bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji  oraz usypiania ślepych miotów przeprowadzane są przez lekarzy 
weterynarii wybieranych corocznie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych przez Wydział Kształtowania Środowiska.

Rozdział 4.
Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych

§ 14. Akcja zmniejszania populacji zwierząt bezdomnych obejmuje:

1) obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w Schronisku;

2) usypianie ślepych miotów zwierząt jak w § 12 ust. 5 programu.

§ 15. Określa się następujące zasady funkcjonowania akcji w przypadku zwierząt przebywających w Schronisku:

1) sterylizacji i kastracji poddawane są wszystkie zwierzęta przebywające w Schronisku zakwalifikowane
do zabiegu zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej;

2) nabywcy zwierząt zbyt młodych do przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji otrzymują kupon upoważniający 
ich do bezpłatnego wykonania zabiegu w terminie późniejszym;

3) Miasto zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, z którym zawierana jest 
umowa na świadczenie opieki lekarskiej nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku, który dokonuje m.in. 
zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów zwierząt przebywających w Schronisku.

Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 16. Dotychczasowy właściciel zwierzęcia w przypadku rezygnacji z jego posiadania winien podjąć działania w 
celu znalezienia dla niego nowego domu. Gdy powyższe stanie się niemożliwe, wówczas zwierzę należy oddać do 
Schroniska.

§ 17. Miasto Katowice prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez zobowiązanie 
pracowników Schroniska do:

1) podejmowania starań w celu znalezienia odpowiednich opiekunów dla przebywających w Schronisku zwierząt;

2) organizowania akcji propagatorskich mających na celu zwiększenie zainteresowania społeczeństwa 
zwierzętami w Schronisku z udziałem środków masowego przekazu;

3) prowadzenia strony internetowej na której zamieszczane są zdjęcia zwierząt wraz z krótką ich charakterystyką;

4) prowadzenia wolontariatu, którego zadaniem jest wspieranie pracowników Schroniska w ww. zadaniach oraz 
socjalizacja zwierząt przebywających w Schronisku.

Rozdział 6.
Wskazanie gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 18. Na mocy zawartej umowy zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa rolnego Pana 
Marcina Krzykawskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. FHU ROLMAR, przy ul. Stawowej 1 w 
Pińczycach lub przy ul. Przyszłości 5 w Żelisławicach.
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Rozdział 7.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt

§ 19. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Schronisko przyjmuje zgłoszenia (także telefoniczne) o zwierzętach, które 
uległy wypadkom ulicznym i podejmuje natychmiastowe działania mające na celu udzielenie pomocy tym 
zwierzętom i przywiezienie ich do Schroniska.  Poszkodowane w wypadkach drogowych zwierzęta gospodarskie 
przewożone będą przez Pana Marcina Krzykawskiego do gospodarstwa w Pińczycach lub Żelisławicach na 
zlecenie Miasta Katowice (Urzędu Miasta Katowice - Wydziału Kształtowania Środowiska).

§ 20. W zakresie przyjmowania zwierząt uczestniczących w wypadkach drogowych całą dobę funkcjonują:

1) Schronisko- w zakresie zwierząt domowych;

2) gospodarstwo rolne Pana Marcina Krzykawskiego- w zakresie zwierząt gospodarskich.

§ 21. Każde zwierzę przyjęte do Schroniska lub gospodarstwa rolnego wymienionego w § 20 ust. 1 i 2 programu 
zostanie bez zbędnej zwłoki przebadane przez lekarza weterynarii i w razie potrzeby będzie leczone.

Rozdział 8.
Znakowanie zwierząt

§ 22. Znakowanie zwierząt w gminie polega na wszczepianiu mikroprocesora do elektronicznej identyfikacji 
zwierzętom przebywającym w Schronisku.

§ 23. Znakowania zwierząt dokonuje lekarz weterynarii o którym mowa w § 15 ust. 3 programu.

Rozdział 9.
Źródła finansowania oraz środki przeznaczone na realizację programu

§ 24. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego programu są zapewnione w budżecie miasta 
w następujących kwotach:

1) koszty związane z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku oraz z wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt stanowią składową kwoty przeznaczonej na realizację zadania będącego przedmiotem 
przetargu nieograniczonego pn.: Usługi opiekuńcze nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie działalności 
schroniska w Katowicach przy ul. Milowickiej 1b - 1 233 500,00zł.;

2) koszty związane z sezonowym dokarmianiem kotów wolnożyjących - 20 000,00zł.;

3) koszty związane ze sterylizacją i kastracją, usypianiem ślepych miotów oraz znakowaniem zwierząt 
przebywających w Schronisku, a także zapewnieniem opieki zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach 
drogowych stanowią składową kwoty przeznaczonej na realizację zadania będącego przedmiotem zamówienia 
publicznego pn.: Opieka weterynaryjna nad zwierzętami - 75 000,00zł.;

4) koszty związane ze sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących (nie przebywających w Schronisku) oraz 
usypianiem ich ślepych miotów - 30 000,00zł.;

5) koszty związane z transportem, przetrzymywaniem i opieką weterynaryjną zwierząt gospodarskich - 
40 000,00zł.
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UZASADNIENIE

 

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze

zm.) opieka nad zwierzętami bezdomnymi stanowi zadanie własne Gminy. Od stycznia 2012r. ustawodawca

w art. 11a ust. 1 nakłada na Radę Gminy obligatoryjny obowiązek corocznego uchwalania programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jednocześnie określając składowe

tworzonych programów. Zważywszy na ilość zwierząt bezdomnych bytujących na terenie Miasta Katowice

w programie ujęto zasady zapewniania im kompleksowej opieki zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww.

ustawie.

W myśl art. 11a ust. 7 treść programu opiniuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach,

organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcy obwodów

łowieckich działających na obszarze gminy.
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