UCHWAŁA NR XX/251/16
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Piekary Śląskie w 2016 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/251/16
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 31 marca 2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Piekary Śląskie w 2016 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 2011r.,
zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych
jest normą we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejszą metodą unikania niekontrolowanej
rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez
prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz kontynuację działań podjętych w 2015 roku
polegających na pokrywaniu kosztów tych zabiegów w stosunku do zwierząt bezdomnych i kotów wolno
żyjących.
Koty wolno żyjące zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są
zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania
w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu ograniczenia populacji kotów wolno żyjących, Gmina
Piekary Śląskie finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt do wysokości środków
finansowych uchwalonych przez Radę Miasta Piekary Śląskie na ten cel.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby
bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska. Bezdomne psy i koty umieszczane będą
w Schronisku dla Zwierząt Bezdomnych w Zawierciu prowadzonym przez Zakład OgólnobudowlanoUsługowy Rafał Żmuda.
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Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale 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),
4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2016 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 sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Piekar Śląskich,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) odławianie bezdomnych zwierząt,
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) edukacja mieszkańców Piekar Śląskich w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących, realizują:
1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska,
2) Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących
skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina Piekary
Śląskie zawarła umowę,
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3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji
zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Piekar Śląskich.
Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Piekar Śląskich realizują:
1) Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych w Zawierciu prowadzone przez Zakład OgólnobudowlanoUsługowy Rafał Żmuda, 42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 115/42 przyjmujące 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 Kazimierzem i Anielą SIEJA w Piekarach Śląskich ul. Jagiellońska
33 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.
§ 6. 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 społecznym opiekunom wyznaczonym przez Prezesa
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Bytomiu,
2) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Bytomiu poprzez opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz
podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 7. 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.
§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Piekar Śląskich realizuje Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe KONKRET Anna Kornas i Piotr Kornas, z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Północnej 18, na zlecenie
Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
§ 9. 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.
§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z zapisami art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt, realizuje podmiot wyłoniony w drodze postępowań o zamówienie publiczne,
z którym Gmina Piekary Śląskie zawarła umowy w tym zakresie.
Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 11. Edukacja mieszkańców miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest
poprzez:
1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu miasta do włączenia treści programowych
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt
domowych i hodowlanych, standardami opieki nad zwierzętami oraz potrzebą ograniczania liczby zwierząt
poprzez sterylizację i kastrację,
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców miasta w ramach działalności w tego
typu organizacjach,
3) organizowanie akcji prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu miasta na temat humanitarnego traktowania
zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami
pozarządowymi i instytucjami,
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Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Piekary Śląskie, w części, której dysponentem jest Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Piekary Śląskie, według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.
§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą na podstawie umów lub zleceń zawartych zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164).
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Piekar Śląskich w 2016 roku
Zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Piekar Śląskich w 2016 roku, z uwzględnieniem środków finansowych

Lp.

1.

jednostka realizująca

Wydział Inwestycji
i Gospodarki
Komunalnej

środki
finansowe
(zł)

280 694,00
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zadania
1) zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym,
2) zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej,
3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno
żyjących oraz wykonywanie zabiegów ich sterylizacji
i kastracji,
4) finansowanie usług usypiania ślepych miotów
bezdomnych zwierząt,
5) zabieranie i transport bezdomnych zwierząt do
wyznaczonego schroniska dla bezdomnych zwierząt,
zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu
miasta oraz pełnienie całodobowego dyżuru,
6) dokarmianie wolno żyjących kotów.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt z późniejszymi zmianami nakłada na Radę Miasta
obowiązek corocznego opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Program ten ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych, w
szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich na terenie naszego miasta.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych
zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w naszym mieście. W 2015 roku do schroniska trafiło 79
psów i 5 kotów.
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Piekary Śląskie w 2016 roku został pozytywnie zaopiniowany przez:
– Powiatowego Lekarza Weterynarii,
– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Bytomiu,
– Koło Łowieckie "Orzeł" w Piekarach Śląskich,
– Koło Łowieckie nr 79 "Orlik" w Czeladzi,
– Stowarzyszenie Ekologiczne i Ochrony Środowiska Miasta Piekary Śląskie.
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