
- PROJEKT - 

z dnia 02.02.2014r. 

 

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 2014 r.”. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 11a ust. 1            

do 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. 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 2014 r.”  w brzmieniu określonym w załączniku do 

Uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                   Przewodniczący  

                                                                Rady Miejskiej w Sosnowcu 

                                                                      Mateusz Rykała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik  do Uchwały nr…………….. 

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

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt                       

na terenie miasta Sosnowca w 2014 r. 

 

DZIAŁ I. 

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 w obrębie siedlisk ludzkich.  

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 – zgodnie                

z definicją zawartą w art. 4 p. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.  

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

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 – zgodnie z definicją zawartą w art. 4 p. 17 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002,                        

z późniejszymi zmianami). 

c) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie  

w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich -zgodnie             

z definicją zawartą w art. 4 p. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. 

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

d) Zwierzętach wolno żyjących - należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione  żyjące            

w warunkach niezależnych od człowieka – zgodnie z definicją zawartą w art. 4 p. 21 ustawy             

z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002,                          

z późniejszymi zmianami). 

e) Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty żyjące na wolności, nie posiadające 

właścicieli. 

f) Zwierzętach zdziczałych – należy przez to rozumieć zwierzęta kiedyś domowe, które 

przystosowały się do życia w warunkach niezależnych od człowieka i żyjące   z dala od jego 

siedzib, w tym koty wolno żyjące z dala od siedzib ludzkich, w ruinach niezamieszkałych 

domostw, nieczynnych obiektach hydrotechnicznych, lasach  i zagajnikach.  

g) 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.  

h) Mieście, należy przez to rozumieć miasto Sosnowiec; 

i) Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2014 r.” 

2. Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 

2.1.Miasto poprzez realizowanie zadań za pośrednictwem następujących wydziałów, jednostek                    

i służb: 

      a)Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,  

b)Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  

c)Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  

d)Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  

      f)Straży Miejskiej, 



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

zwierząt.  

             2.3.Instytucje, którym Miasto powierzyło, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,  

                   realizację zadań własnych Gminy obejmujących zadania określone w niniejszym  

                   „Programie”. 

 

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  dokarmianie, 

d) Sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, 

e) Sterylizacja i kastracja  kotów wolno żyjących, 

f) Usypianie ślepych miotów w schronisku, 

g) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

h) Wyznaczenie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla przetrzymywania zwierząt 

gospodarskich, 

i) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                  

z udziałem zwierząt. 

j) Znakowanie  elektroniczne psów i kotów w schronisku, 

k) Prowadzenie akcji edukacyjnych promujących prawidłowe postawy i zachowania  w stosunku 

do zwierząt. 

2) Wobec zwierząt wolno żyjących i zwierząt zdziczałych stosuje się jedynie niżej wymienione 

działy programu: 

a) Odławianie bezdomnych zwierząt jeśli zwierzęta stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

lub bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

b) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem 

zwierząt. 

c) Prowadzenie akcji edukacyjnych promujących prawidłowe postawy i zachowania   w stosunku 

do zwierząt. 

Rozdział II. 

Realizacja zadań. 

 

1.  Miejski Zakład Usług Komunalnych: 

1) Odławianie bezdomnych zwierząt i przewożenie ich do schroniska oraz zapewnienie im 

właściwej opieki do czasu znalezienia nowego właściciela. 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, f, g, j  Rozdz. I realizowane będą na terenie Schroniska. 

Zadanie opisane w punkcie g realizowane będzie przez MZUK przy współudziale  organizacji, 

której statutowym celem jest ochrona zwierząt, współpracującej 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.  

2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

Gospodarstwem rolnym, do którego kierowane będą zwierzęta gospodarskie jest gospodarstwo F.H.U. 

ROLMAR Marcin Krzykawski Żelisławice, ul.Przyszłości 5, 42-470 Siewierz. 



Zarządzanie umową z gospodarstwem, w tym nadzór nad należytym wypełnianiem  przez 

gospodarstwo powierzonych obowiązków realizować będzie Wydział Ochrony Środowiska                             

i Rolnictwa. 

3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Miejski Zakład Usług Komunalnych  wraz 

z organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się ochroną zwierząt, będą kontynuowały  

działania w zakresie: 

- dokarmiania kotów wolno żyjących, 

- sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, 

- współpracy z zarządcami nieruchomości w zakresie humanitarnego traktowania kotów wolno  

  żyjących oraz zabezpieczenia im miejsc dokarmiania i schronienia zimą.  

Koty wolno żyjące – bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem 

ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy  i szczurów). 

Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić do 

Schroniska, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. 

Dorosłe osoby fizyczne zajmujące się dobrowolnie i bezinteresownie opieką nad tymi zwierzętami 

mogą zgłaszać się do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w celu złożenia stosownej deklaracji, 

następnie zostaną wpisani do rejestru opiekunów kotów wolno żyjących.  

Urząd Miejski w Sosnowcu wspiera opiekunów kotów wolno żyjących – karmicieli poprzez 

zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.  

Warunkiem wpisu do rejestru będzie wypełnienie karty karmiciela zawierającej: 

a) imię i nazwisko osoby karmiciela 

b) adres zamieszkania,  

c) nr telefonu kontaktowego, 

d) nr dowodu osobistego, 

e) adres, gdzie koty są dokarmiane, 

f) orientacyjną  ilość dokarmianych kotów, 

g) zobowiązanie karmiciela do poddania dokarmianych kotów sterylizacji lub kastracji w ramach 

bezpłatnej akcji zapobiegania bezdomności zwierząt realizowanej przez Miasto, w terminie        

do 6 miesięcy od daty złożenia zobowiązania, 

Karmicielem może być wyłącznie mieszkaniec Sosnowca, dokarmiający koty bytujące na terenie 

dowolnej siedziby ludzkiej na terenie miasta Sosnowca. 

Karmiciel zobowiąże się na piśmie do zachowania porządku i czystości  w miejscu dokarmiania kotów 

Karma wydawana jest w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, gdzie prowadzony jest również rejestr. 

W celu  kontroli populacji kotów wolno żyjących opiekunowie oraz zarządcy i administratorzy 

nieruchomości po złożeniu wniosku o uzyskanie skierowania wraz z oświadczeniem potwierdzającym 

bezdomność zgłaszanych kotów, otrzymują skierowanie na zabieg kastracji lub sterylizacji                          

w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina Sosnowiec zawrze umowę. Nazwa lecznicy 

podana zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wolno żyjące koty będą przekazywane                      

do lecznicy weterynaryjnej przez opiekunów społecznych, zarządców czy administratorów 

nieruchomości, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez 

pracowników Urzędu Miasta. Po wykonaniu zabiegu w uzasadnionych przypadkach koty będą 

czasowo przetrzymywane przez opiekunów społecznych  w celu zapewnienia opieki po zabiegu,                                

a następnie wypuszczane na wolność w miejscu ich wcześniejszego wyłapania. 

Termin wykonania zabiegu ustali lekarz weterynarii. 

Opiekun podpisze dokument zawierający: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres zamieszkania,  

c) nr telefonu kontaktowego, 

d) nr dowodu osobistego, 

e) adres,  

f) oświadczenie, że kot nie posiada właściciela, jest zwierzęciem wolno żyjącym. 

Opiekunem zgłaszającym kota do sterylizacji bądź kastracji  może być wyłącznie mieszkaniec 

Sosnowca, do zabiegów przeznaczane są wyłącznie koty bytujące na terenie miasta Sosnowca. 

Zadania realizowane będą do wyczerpania środków finansowych. 

Na realizację zadań w powyższym zakresie zabezpieczono kwoty: na dokarmianie  14.000,-zł.  



Na realizację zadania związanego ze  sterylizacją i kastracją 30.000,-zł.  

Na realizację zadania określonego w Rozdziale I p.1 ppkt.j) tj: znakowanie  elektroniczne psów i 

kotów w schronisku zabezpieczono kwotę 36.375,-. Dla zadania określonego  w Rozdziale I p. 1 ppkt. 

h tj. wyznaczenie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla przetrzymywania zwierząt 

gospodarskich zabezpieczono  kwotę 50.000,- zł. 

4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

W porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona 

zwierząt podjęte zostały działania w zakresie opracowania programu edukacyjnego, mającego na 

celu: 

-  promowanie prawidłowych postaw  i zachowań w stosunku do zwierząt, 

-  uświadamianie odpowiedzialności prawnej za posiadane zwierzęta, 

-  propagowanie adopcji zwierząt. 

Na realizację zadań związanych z opracowaniem programu zabezpieczono kwotę  2.500,-zł. 

Do obowiązków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy również wdrożenie tego 

programu i rozpropagowanie go wśród mieszkańców, administracji oraz innych instytucji. 

 

W celu realizacji zadań związanych z opieką nad zwierzętami oraz edukacją mieszkańców w tym 

zakresie, a także informacji o zasadach postępowania ze zwierzętami na stronie głównej urzędu 

utworzono baner pt.: Zwierzęta w mieście. Zawartość tego banera będzie współredagowana wraz           

z organizacjami pozarządowymi, których zadaniem jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

5.  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.  

Koordynacja działań w zakresie punktu dotyczącego zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,                 

w tym wolno żyjących. 

 

                            Rozdział III. 

                      Finansowanie programu. 

 

Finansowanie programu odbywać się będzie w ramach zabezpieczonych w budżecie miasta Sosnowca  

na 2014r. środków finansowych w kwocie 132.875,-zł. Realizacja zadań wynikających z programu 

odbywać się będzie również w ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta                   

na prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z planem finansowym Miejskiego 

Zakładu Usług Komunalnych.  

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 

09.157.1240 ze zmianami) oraz poprzez  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), bądź ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. 

09.19.100 ze zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


