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PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY i MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2016 ROKU  
 
 
 

WPROWADZENIE  

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt „zwierzę jako istota żyjąca, 
zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę    
i opiekę”. W oparciu o art.1 ust. 3 ww. ustawy „organ administracji publicznej podejmuje działania     
na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami                    
i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi”.  
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwały w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwanego dalej Programem jest art. 11a ust. 1 i 2 ustawy         
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. z 2013 r.  Dz. U. poz. 856 ze zm.).  
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 Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.  

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  
1) niekontrolowane rozmnażanie,  

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,  
3) ucieczka zwierząt od właścicieli,  

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,  
5) panujące mody na posiadanie zwierząt określonych ras.  

Sterylizacja i kastracja czyli pozbawianie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych               
to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.  
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem 
ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni ( myszy               
i szczurów ). Kotów tych nie należy wyłapywać i umieszczać w schronisku, lecz stwarzać warunki 
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.  

Realizacja wszystkich zadań określonych w Programie, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych 
zwierząt trafiających do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku.  

 

Postanowienia ogólne  

§ 1. 

Ilekroć w Programie jest mowa o;  

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jako 
    jednostkę organizacyjną przy pomocy, której Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
    wykonuje zadania;  

2) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt wytypowane 

    w drodze przetargu nieograniczonego w myśl ustawy prawo zamówień publicznych;  
3) bezdomnych zwierzętach - 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;  
4) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 
    z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 
    w charakterze towarzysza;



5) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta chowane w gospodarstwie

 rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej;  

6)  kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 
     w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);  

7) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
 zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku.  

 
§ 2.  

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zadanie 
 to wykonuje przy pomocy Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach oraz
 Wydziału  Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

2. Realizatorami Programu są:  
1) na poziomie Zarządu Dróg i Służb Komunalnych - kierownik Pionu Służb Komunalnych,  

2) na poziomie Urzędu - inspektor ds. rolnictwa,  
3) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,  

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, działające 
 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

 
Cele i zadania Programu  

§ 3.  

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy  i Miasta         

Czerwionka -Leszczyny oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  
2. Zadania priorytetowe Programu to:  

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.  

Realizacja założonych celów  

§ 4.  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest 
realizowane poprzez zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt na 
świadczenie usług z zakresu:  

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt,  

2) dowóz do schroniska zwierząt - za wyjątkiem zwierząt (psów) nie wykazujących agresji oraz  
 kotów, które dowożone będą przez służby gminne, tj. Straż Miejską lub Zarząd Dróg i Służby  
 Komunalne,  

3) przyjęcie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy i miasta 

 Czerwionka-Leszczyny,  

4) zapewnienia niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom, w tym 
 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przekazanych do schroniska, a także usypianie 
 ślepych  miotów, przy czym zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane będą nie wcześniej niż po 
 3 miesiącach od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska.  
5) zapewnienie podstawowych, warunków sanitarno-bytowych przetrzymywanym zwierzętom,  

6) utylizację padłych zwierząt,  
7) prowadzenie ewidencji przyjętych i rozdysponowanych zwierząt,  

8) zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia (w tym soboty, niedziele 
 i święta), 
9) inne usługi związane z problemami bezdomnych zwierząt w tym między innymi poszukiwanie         

         właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 



§ 5.  
 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizowane jest poprzez:  

1)  zakup karmy dla kotów wolno żyjących i przekazanie wyznaczonemu opiekunowi          

          społecznemu  w celu ich dokarmiania,  

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
 społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.  

 

§ 6.  
 

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyłapywanie bezdomnych, wykazujących agresję 
zwierząt realizowane jest przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt na podstawie podpisanej 
umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 7.  

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,      
w szczególności psów i kotów jest realizowane przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt, 
gdzie będą przeprowadzane zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska,            
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi        
na stan zdrowia lub wiek, zgodnie z występującymi zasadami:  

1) zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii, 

2) zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 3 miesięcy od umieszczenia 

 w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.  

§ 8.  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:  
1) informowanie o możliwościach adopcji zwierząt bezdomnych, dokonane za pośrednictwem strony 
    internetowej podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt, z którym podpisano umowę na 
    wyłapywanie i dalszą adopcję,  
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 
 zwierząt.  

§ 9.  

Usypianie ślepych miotów:  

1) usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w Schronisku,  

    zgodnie z podpisaną umową,  
2) fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej 
    przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt, 
3) zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy
 zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany 
 w sposób humanitarny,  
4) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich  
    przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.  

 
§ 10.  

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń 
gospodarskich w przypadku konieczności ulokowania w nich zwierząt gospodarskich, wskazuje się 
gospodarstwo rolne Państwa Aureli i Damiana Holeczki ul. Palowicka 29, 44-230 Bełk. 
Zakres umowy określa gotowość zapewnienia im właściwej opieki do czasu ich zwrotu lub innego 
rozstrzygnięcia określonego w art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie zwierząt.  

§ 11.  
 

W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt ZDiSK zawrze umowę z wybraną lecznicą dla zwierząt lub gabinetem weterynaryjnym. 
 
 



§ 12.  

Finansowanie Programu:  
1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu a realizowane przez Zarząd  
 Dróg i Służby Komunalne zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
 w wysokości: 119 570,80 zł.  
2) Środki finansowe na realizację zadań prowadzonych przez Wydział MG mających na celu  
 zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta 
 Czerwionka-Leszczyny.  

3) Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie zadań publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 

 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 
 ze zm.) i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885  ze   

    zm.).  
 

 
 


