
UCHWAŁA NR XVIII/148/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2020r.” 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 
w związku z art. 11a ust. 1, 2, 5, 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( t.j.Dz.U. z 2019r  
poz. 122.), Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala: 

§ 1. Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Sośnicowice w 2020r.” w  brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach 

 
 

Regina Bargiel 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/148/2020 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach 

z dnia 18 marca 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Sośnicowice w 2020 roku 

Wprowadzenie 
Postanowienia ogólne 
Postanowienia ogólne 

Podstawę prawną do działań Gminy w zakresie ochrony zwierząt stanowi : 

• Ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.); 

• Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tj.Dz. U. z 2019r poz. 122 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.08.1998 r. w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r.Nr 116, poz.753); 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23.06.2004r. w sprawie szczegółowych 
warunków weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657); 

• Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r. 
poz. 2010 ze zm.) 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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 „organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając 
w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.  

Natomiast zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt „zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy”. Zgodnie z treścią art. 11a ustawy 
o ochronie zwierząt, corocznie do dnia 31 marca, rada gminy określa w drodze uchwały,  program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. 

Program powinien obejmować swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach 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. 

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 Sośnicowice. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 

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

4) łatwość pozyskania zwierząt, 

5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Sterylizacja i kastracja, czyli pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych oraz 
domowych to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program 
zakłada obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 
przyjętych do Schroniska. 

Koty wolno żyjące, bytujące w pobliżu budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu 
wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są 
zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać i umieszczać w Schronisku , lecz stwarzać 
warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W ramach wymogów ustawowych 
względem populacji kotów wolno żyjących, Urząd Miejski w Sośnicowicach planuje wspierać osoby 
społecznie opiekujące się tymi zwierzętami poprzez zapewnienie karmy, przeznaczonej na dokarmianie 
kotów wolno żyjących. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o; 

1) Gminie, należy rozumieć teren Gminy Sośnicowice; 

2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sośnicowicach, jako jednostkę organizacyjną, przy 
pomocy której Burmistrz Sośnicowic wykonuje zadania; 

3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku prowadzone przez 
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rybniku z siedzibą przy ul. Majątkowej 42; 

4) Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, należy rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, z siedzibą przy ul. Powstańców 6; 

5) Opiekunie, należy przez to rozumieć osobę dbającą o zwierzę i zaspokajającą jego potrzeby bytowe; 

6) 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; 

7) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzysza; 

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

9) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2020 roku” 

2. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Sośnicowic. 

3. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie Urzędu Miejskiego – inspektor ds. ekologii i rolnictwa, 

2) na poziomie miejscowości - sołtysi w poszczególnych sołectwach i przewodniczący Rady Mieszkańców 
w mieście Sośnicowice, 

3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

4) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, 

5) Opiekunowie zwierząt, 

6) organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy 
Sośnicowice. 

Cele i zadania Programu 
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§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośnicowice 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) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach 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 

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) podpisanie umowy ze Schroniskiem na świadczenie usług umieszczania w schronisku wyłapanych z terenu 
Gminy bezdomnych zwierząt, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela; 

2) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Schroniska, zwierząt, które w wyniku wypadków 
losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły opiekuna; 

3) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom oraz które 
utraciły opiekuna zebranym z terenu Gminy; 

4) uruchomienie w Urzędzie punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym 
w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się 
zwierzętach, itp. 

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

1) zlecenie usługi Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 

2) zakup i wydawanie karmy opiekunom kotów wolno żyjących, oraz dokarmianie 
w porozumieniu z Sołtysem właściwym ze względu na miejsce bytowania kotów; 

3) podejmowanie działań organizacyjno- technicznych zmierzających do ustalenia miejsc, w których 
przebywają koty wolno żyjące; 

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

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest w sposób stały na podstawie umowy zawartej ze 
Schroniskiem, przy współpracy z Urzędem i Sołtysami, zgodnie z zasadami; 

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie realizowane każdorazowo na podstawie zgłoszenia 
telefonicznego, 

2) wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli, 

3) odłowione z terenu Gminy zwierzęta dowożone są do Schroniska, gdzie mają zapewnioną niezbędną 
opiekę weterynaryjną; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu sprzętu specjalistycznego 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, 
a także nie będzie zadawał im cierpienia, 

5) transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt, 
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6) odłowione zwierzęta, nie odebrane ze Schroniska w ciągu 21 dni przez prawowitych opiekunów, mogą być 
oddane do adopcji. 

§ 6. Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) 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 przy czym: 

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

3) zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku 
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1) schronisko, które prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i lokowania 
bezdomnych psów i kotów u osób zainteresowanych adopcją zwierząt, zdolnych zapewnić im należyte 
warunki bytowania; 

2) schronisko prowadzi promocję adopcji zwierząt na swojej stronie internetowej 
www.schroniskorybnik.za.pl/. ; 

3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie promowania adopcji zwierząt przebywających 
w Schronisku. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów realizowane jest: 

1) w ramach umowy ze Schroniskiem, 

2) wyłącznie przez lekarza weterynarii, 

3) poprzez umożliwienie właścicielom suk skorzystania z bezpłatnego usypiania „ślepych miotów„ , które 
zostanie wykonane w Schronisku, 

4) poprzez umożliwienie osobom sprawującym opiekę nad kotami bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” 
wolno żyjących kocic, które zostanie wykonane  w Schronisku. 

5) Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Schronisko. 

6) 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. 
Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie służby. 

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane 
jest poprzez: 

1) zawarcie umowy z rolnikiem zamieszkałym w Trachach przy ul. Raciborskiej 7c w zakresie zapewnienia 
pomieszczenia gospodarskiego w prowadzonym gospodarstwie rolnym przy 
ul. Raciborskiej 9 w Trachach, spełniającego wymagania zoohigieniczne właściwe dla danego gatunku 
zwierząt gospodarskich, 

2) zapewnienie przyjęcia czasowo odebranego właścicielowi zwierzęcia gospodarskiego, oraz jego 
utrzymywanie i zapewnienie właściwej opieki nad tym zwierzęciem. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) zawarcie umowy z lekarzem weterynarii Anną Starnak prowadzącą Gabinet Weterynaryjny SuperVet Anna 
Sternak z siedzibą w Smolnicy przy ul. Wiejskiej 2, w celu zapewnienia świadczeń w zakresie opieki 
weterynaryjnej udzielanej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt, 

2) możliwość umieszczenia w Schronisku bezdomnego zwierzęcia, które brało udział lub zostało 
poszkodowane w zdarzeniu drogowym, 

3) zawarcie umowy z Jackiem Wąsińskim prowadzącym Leśne Pogotowie w Mikołowie przy ul. Kościuszki 
70, w celu zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom dzikim, które zastały ranne w zdarzeniu 
drogowym. 
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§ 11. Źródła finansowania realizacji programu: 

1) Rada Miejska uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań 
Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt; 

2) Rada Miejska uchwalając coroczny budżet, będzie zabezpieczać środki finansowe zapewniające 
dokarmianie wolno żyjących kotów pozostających pod opieką osób wskazanych w § 4 pkt 2;
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Sośnicowice w 2020 roku, z uwzględnieniem środków finansowych 

 
Lp. 

 
jednostka realizująca środki finansowe (zł) zadania 

1. 

Urząd Miejski w Sośnicowicach  
łącznie 38.500,- zł 

§Zawarcie umowy ze Schroniskiem na świadczenie 
usług z zakresie odławiania i umieszczania 
bezdomnych zwierząt w schronisku 
§Zapewnienie sterylizacji/kastracji zwierząt z terenu 
Gminy przebywających w schronisku, 
§zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim 
czasowo odebranym od opiekuna, 
§zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, 
§podejmowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 
w tym ich dokarmianie, 
§zapewnienie usług usypiania ślepych miotów 
zwierząt z terenu Gminy, 
§zlecanie realizacji zadań publicznych 
z zakresu ochrony zwierząt organizacjom 
pozarządowych – dotacje. 
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2.  
 
 
 
 
 
 
 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku przy ul. 
Majątkowej 42  

 
 
 
 
 
 
 
 

25.000,-zł 

§odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy, 
§lokowanie bezdomnych  zwierząt u nowych 
właścicieli zainteresowanych adopcja zwierząt,  
§sterylizacje/kastracje zwierząt przyjętych do 
Schroniska 
§zapewnianie niezbędnych warunków sanitarno- 
bytowych bezdomnym zwierzętom domowym z terenu 
Gminy,  
§zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w 
Schronisku, 
§usypianie „ślepych miotów” zwierząt przebywających 
w Schronisku i dostarczonych z terenu Gminy, 
§działania interwencyjne dotyczące bezdomnych 
zwierząt, 

3. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach 3.000,- zł 
§sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w 
tym ich dokarmianie,  
§podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno 
żyjących we współpracy z sołtysami,  

4.  
Przychodnia Weterynaryjna- Lekarz Weterynarii 4.000,-zł §zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
5. „Leśne Pogotowie Jacka Wąsińskiego” 

ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów 4.000,- zł §zapewnienie opieki zwierzętom dzikim, które zostały 
ranne w zdarzeniu drogowym, 

6. Gospodarstwo rolne – rolnik indywidualny  

2.500,- zł 

§Zapewnienie pomieszczenia gospodarskiego w celu 
przyjęcia czasowo odebranego zwierzęcia 
gospodarskiego, 
§Zapewnienie utrzymania i właściwej opieki nad tym 
zwierzęciem, 

   § 
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