
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 106, poz. 
1002 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek corocznego do 31 marca, określenia w drodze 
uchwały, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt.  

Projekt programu podlega opiniowaniu przez właściwego powiatowego lekarza 
weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, działające na obszarze gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, 
działających na obszarze gminy.  

Wypełniając powyższy obowiązek przedstawiamy projekt „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Pszowa 
w roku 2012” celem akceptacji. 

Zgodnie z art. 11 a pkt 8 nie wydanie opinii w terminie 21 dni uznaje się za akceptacje 
programu. 

 

 

P R O J E K T 
 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Pszowa w roku 2012” 

 

Rozdział I 
WSTĘP 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 
z późn. zm.) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do 
zadań własnych gminy. Rada gminy corocznie, do dnia 31 marca, określa w drodze uchwały, 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Projekt programu podlega opiniowaniu przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, 
organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające 
na obszarze gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na 
obszarze gminy. Zgodnie z przepisami ustawy poprzez zwierzęta bezdomne rozumie się 
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. Program, o którym mowa w art. 11a w/w ustawy nie ma 
zastosowania do zwierząt wolno żyjących (dzikich) – w rozumieniu ustawy.  

 

Rozdział II 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:  

1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Pszów, jednostkę organizacyjną, 
przy pomocy której Burmistrz Miasta Pszowa wykonuje zadania. 



2. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku przy ulicy Majątkowej 42. 

3. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące 
na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim). 

4. Opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę sprawującą nieformalną 
opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi kotami, a w szczególności 
zajmującą się ich dokarmianiem. 

5. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pszowa. 

 
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Pszowa, za pośrednictwem Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Pszowa. 
2. Realizatorami Programu są: 

1) Burmistrz Miasta Pszowa, za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ekologii. 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Rybniku przy ulicy Majątkowej 42. 

3) Podmiot świadczący usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt. 
 

 
Rozdział III  

CEL I ZADANIA PROGRAMU 
 

 § 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Pszowa oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
2) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie. 
3) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
4) Odławianie bezdomnych zwierząt. 
5) Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich. 
6) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 
7) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

- sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 
 - usypianie ślepych miotów w schronisku dla zwierząt. 
8) Edukacja mieszkańców Miasta Pszów w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 
 

Rozdział IV  
OPIEKA NAD ZWIERZ ĘTAMI 

 
 § 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Pszowa realizują: 

1. Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska 
przez podmiot świadczący usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt. 

2. Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, 
zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich w oparciu o zawartą umowę. 

 § 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje 
Referat 
 Gospodarki Komunalnej i Ekologii poprzez: 

 - podejmowanie interwencji oraz rejestrację opiekunów społecznych kotów wolno 



żyjących, 
- zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących. 

 § 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym 
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii poprzez prowadzenie działań 
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń 
o adopcji zwierząt na stronie internetowej. 

 § 7. Odławianie bezdomnych zwierząt: 
1. Urząd przyjmuje informacje od mieszkańców dotyczących bezdomnych zwierząt. 

Zwierzęta do schroniska dostarcza podmiot świadczący usługi w tym zakresie. 
Odławiane są jedynie bezdomne zwierzęta. 

2. Właściciel gospodarstwa rolnego w przypadku bezdomnych zwierząt gospodarskich, 
działający w oparciu o umowę sporządzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ekologii, poprzez przewiezienie do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 4 ust. 
2 Programu. 

 § 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt realizuje Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii na podstawie 
umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt lub schroniskiem. 

 
 

Rozdział V  
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZ ĄT 

 
 § 9. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje: 
Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 
przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania 
do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

 
 

Rozdział VI 
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

 
§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie 
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują: 

1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania 
ślepych miotów. 

2. Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii poprzez podejmowanie interwencji 
w sprawach ślepych miotów oraz rejestrację społecznych opiekunów zwierząt 
zgłaszających konieczność uśpienia ślepych miotów. 

 
 

Rozdział VII 
EDUKACJA MIESZKA ŃCÓW 

 
§ 12. Urząd Miasta Pszowa w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. 
w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. Działania edukacyjne będą prowadzone 



przy wykorzystaniu strony internetowej urzędu, tablic informacyjnych urzędu oraz gazety 
samorządowej.  
 
 

Rozdział VIII 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

 
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są 
w budżecie w dziale 900 w kwocie 54.622,- zł. 
§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są 
w budżecie Miasta. Wydatkowanie środków finansowych odbywać się będzie poprzez 
zlecanie usług i dostaw (zakup), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 113, poz. 759 z późn. zm.).  
 


