
                    Prezydent Miasta Sosnowca 
 

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r. oraz                

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 11a 

ust. 1 do 5  ustawy      z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.                   

z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami) 
 

ogłasza 

 

przeprowadzenie konsultacji społecznych 

dotyczących Projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2012 roku.” 

 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzieo 2 marca 2012r.   

a zakooczenie 23 marca 2012r. 

2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą: 

 na stronach internetowych  Miasta Sosnowca www.sosnowiec.pl ,          w Biuletynie 

Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne  

 w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w 

Sosnowcu, ul. I. Mościckiego 14, parter, pokój 19,                        w godzinach: 

poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30. 

3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie; 

 przekazywania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii  na adres poczty 

elektronicznej wgk.infrastr@um.sosnowiec.pl lub osobiście do skrzynek 

usytuowanych w: 

-  Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi 

Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.00,          wtorek – piątek 7.30 – 

15.30, 

- Budynku Urzędu Miejskiego ul. I. Mościckiego 14, w godzinach: poniedziałek 7.30 – 

17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30, 

4. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na  stronach internetowych  Miasta Sosnowca www.sosnowiec.pl, w Biuletynie 

Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne  

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sosnowiec.pl/
mailto:wgk.infrastr@um.sosnowiec.pl
http://www.sosnowiec.pl/


 
                                                          PROJEKT 

           
Załącznik  do uchwały nr…………….. 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 
                  z dnia. ........................r.          

 

        
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2012 r. 
 

Postanowienia ogólne 
                                                

Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie 
zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Sosnowca oraz zapewnienie 
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym 
kotom, przebywającym w granicach administracyjnych miasta.  
1) Ilekroć w programie jest mowa o: 

a) 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 
pozostawały. 

b) Zwierzętach domowych -  należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. 

c) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie  

w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
d) Zwierzętach wolno żyjących - należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione  

żyjące w warunkach niezależnych od człowieka, w tym wolno żyjące koty. 
e) Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty żyjące na wolności, nie 

posiadające właścicieli.  
f) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt                        

w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 11A  funkcjonujące w ramach Miejskiego Zakładu 
Usług Komunalnych, będące miejscem czasowego pobytu zwierząt, w którym 
zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie 
zwierząt, stanowiące własność gminy Sosnowiec.  

g) Mieście, należy przez to rozumieć miasto Sosnowiec; 
h) Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2012 r.” 
2) Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 

2.1. Miasto poprzez realizowanie zadań za pośrednictwem następujących wydziałów                       
i służb: 

      a)Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,  
b)Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  
c)Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  
d)Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, 
e)Wydziału Zarządzania Kryzysowego,  
f)Straży Miejskiej, 

2.2. We współpracy z Miastem, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo 
ochroną  zwierząt.  

 
 
 
 
 

Rozdział I. 



  Zadania programu 

1) Zadania Programu mające na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt oraz 
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami: 
a) Odławianie bezdomnych zwierząt, 
b) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki  w schronisku, 
c) Opieka nad wolno żyjącymi kotami miejskimi, w tym ich sezonowe dokarmianie, 
d) Sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, 
e) Usypianie ślepych miotów, 
f) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
g) Wyznaczenie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla przetrzymywania 

zwierząt gospodarskich, 
h) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 
i) Znakowanie  elektroniczne psów i kotów w schronisku, 
j) Prowadzenie akcji edukacyjnych promujących prawidłowe postawy i zachowania w 

stosunku do zwierząt. 
Rozdział II. 

Realizacja zadań. 
 
Miejski Zakład Usług Komunalnych: 
1) Odławianie bezdomnych zwierząt i przewiezienie ich do schroniska oraz zapewnienie im   
     właściwej opieki. 

Interwencje podejmowane będą  na wnioski mieszkańców, zgłaszane do Policji, Straży 
Miejskiej lub bezpośrednio do Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zadanie 
realizowane będzie w sposób stały w zależności od potrzeb. 

2) Zadania wymienione w punktach d, e, i  Rozdz. I realizowane będą na terenie 
Schroniska. Zadanie opisane w p. f realizowane będzie przez MZUK przy współudziale              
z organizacją, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, współpracującą                 
ze schroniskiem w ramach zawartego porozumienia. 

3) Usypianie ślepych miotów – zadanie realizowane będzie w gabinecie weterynaryjnym 
przy Schronisku. 

4) W przypadku zdarzeń drogowych i innych zdarzeń na terenie miasta, z udziałem 
zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących, zapewniona będzie całodobowa opieka 
weterynaryjna w ramach umów zawartych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.  

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

Pozyskanie i zawarcie umowy z gospodarstwem rolnym, do którego kierowane będą 
zwierzęta gospodarskie i nadzór nad należytym wypełnianiem  przez gospodarstwo 
powierzonych obowiązków. 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Ochrony Środowiska                      
i Rolnictwa oraz Miejski Zakład Usług Komunalnych podejmą współpracę                                       
z organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się ochroną zwierząt w zakresie 
ustalenia miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące oraz wypracowania programu 
pomocy miejskim kotom wolno żyjącym, który obejmować będzie: 
- kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących, 
- akcję sezonowego dokarmiania kotów wolno żyjących, 
- współpracę z zarządcami nieruchomości mającą na celu wypracowanie działań 
  edukacyjnych dla lokatorów, uświadamiających dlaczego konieczne dla człowieka jest  
  utrzymanie odpowiedniej populacji kotów wolno żyjących, w zakresie humanitarnego  
  traktowania kotów wolno żyjących oraz zabezpieczenia im miejsc dokarmiania i schronienia  
  zimą. 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Sosnowieckie Centrum Organizacji 
Pozarządowych  w porozumieniu  z organizacjami pozarządowymi, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt podejmą działania w zakresie opracowania programu 
edukacyjnego, mającego na celu: 
-  promowanie prawidłowych postaw  i zachowań w stosunku do zwierząt, 



- uświadamianie odpowiedzialności prawnej za posiadane zwierzęta, 
- uświadamianiu konieczności sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, 
- uświadamianiu konieczności sterylizacji/kastracji psów i kotów, nie pochodzących  
  z zarejestrowanych hodowli, 
- propagowanie adopcji zwierząt. 

 
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego.  

Koordynacja działań  w zakresie punktu dotyczącego zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, w tym wolno żyjących. 

  
 

                            Rozdział III. 
                      Finansowanie programu. 

 
Finansowanie programu realizowane będzie w ramach zabezpieczonych w budżecie 
środków finansowych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 10.113.759 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach 
publicznych (Dz. U. 09.157.1240 ze zmianami) oraz zlecanie i powierzanie zadań na 
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                              
i o wolontariacie (Dz. U. 10.234.1536 ze zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- PROJEKT - 
UCHWAŁA NR ........... 

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 



Z DNIA ......................... 
 

w sprawie:  przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz  
                  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca                        
                  w 2012r. 
 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                            
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) i art. 11a ust. 1 do 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
w Sosnowcu uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2012r. w brzmieniu 
określonym w załączniku do Uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 
 

 
§3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 
 

                                                                   Przewodniczący  

                                                                Rady Miejskiej w Sosnowcu 

                                                                       Mateusz Rykała 

 

 

 


