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Uchwała Nr XXIII/248/2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich
Górach, kół łowieckich działających na obszarze Gminy Tarnowskie Góry oraz Stowarzyszenia Przyjaciół
Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt" w Tarnowskich Górach i Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Zwierzętom
„Kocimiętka”, na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2020”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adrian Wolnik
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/248/2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy
Tarnowskie Góry na rok 2020
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych gminy, co wynika bezpośrednio z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638). Rada Miejska wypełniając obowiązek zapisany w art. 11a
ust. 1 ww. ustawy w drodze uchwały przyjmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program obejmuje:
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.
§ 1. Definicje
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Tarnowskie Góry;
2) „Urzędzie” - należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich
Górach;
3) „ustawie”- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 638);
4) „opiekunach społecznych”- należy przez to rozumieć osoby działające na rzecz zwierząt na terenie
Gminy Tarnowskie Góry;
5) „zwierzętach bezdomnych”
w art. 4 pkt 16 ustawy;

–

należy

przez

to

rozumieć

zwierzęta,

o których

mowa

6) „zwierzętach domowych” – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy;
7) „zwierzętach gospodarskich”
w art. 4 pkt 18 ustawy;

–

należy

przez

to

rozumieć

zwierzęta,

o których

mowa

8) „programie” – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnowskie Góry na rok 2020.
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Gmina Tarnowskie Góry zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
2. Odłowione zwierzęta bezdomne umieszczane są w schronisku dla zwierząt w Miedarach przy ul. 1-go Maja
76, 42-676 Miedary, w ramach zawartej przez Gminę umowy z Panem Mariuszem Jurczyk prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Firmą Handlowo Usługową Mariusz Jurczyk, 42-400 Zawiercie ul.
Strumień Wierczki 27.
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3. Dostarczone do schroniska zwierzęta będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich praw
właścicielskich.
§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym nie wolno ich wywozić, ani utrudniać
im bytowania w danym miejscu. Gmina otacza opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na
wolności.
2. Gmina zapewnienia kotom wolno żyjącym opiekę weterynaryjną w ramach umowy zawartej z zakładem
leczniczym dla zwierząt, tj. Przychodnią Weterynaryjną w Zbrosławicach przy ul. Wolności 121D.
3. W celu ograniczenia populacji kotów wolnożyjących lecznica dla zwierząt, o której mowa
w ust. 2 przeprowadza zabiegi sterylizacji albo kastracji kotów dostarczanych do zakładu leczniczego dla
zwierząt, na podstawie zleceń wydawanych przez pracowników Urzędu. Po wykonaniu zabiegu koty wolno
żyjące wypuszczane są w miejscu ich wcześniejszego odłowienia.
4. Dokarmianie wolno żyjących kotów realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym
opiekunom kotów w okresie jesienno – zimowym. Karma wydawana będzie na pisemny wniosek, po
zweryfikowaniu miejsca występowania wolno żyjących kotów oraz ich ilości.
5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizacja albo kastracja, realizowana jest
również przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy ma charakter interwencyjny i realizowane jest przez
przedsiębiorcę posiadającego wydane przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, z którym Gmina zawarła umowę tj. Firmę
Handlowo Usługową Mariusz Jurczyk, 42-400 Zawiercie ul. Strumień Wierczki 27.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, wobec których mimo podjętych starań nie udało się ustalić
właściciela lub opiekuna, pod którego pieczą pozostają.
3. Czynności związane z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt prowadzone są z urzędu lub na
podstawie zgłoszeń mieszkańców, zarządców nieruchomości, Straży Pożarnej lub Policji, kierowanych do
Urzędu oraz do Straży Miejskiej lub Straży Pożarnej poza godzinami pracy Urzędu.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
5. Transport odłowionych zwierząt odbywa się środkami transportu dostosowanymi do bezpiecznego
i humanitarnego przewozu zwierząt.
6. Prowadzący schronisko dla zwierząt zapewnia przyjętym zwierzętom właściwą opiekę (schronienie,
wyżywienie i niezbędną opiekę weterynaryjną), zgodnie z zawartą z Gminą umową.
§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
1. W celu zwalczania nadpopulacji oraz zapobiegania bezdomności zwierząt odłowione i umieszczone
w schronisku zwierzęta bezdomne podlegają obowiązkowej kastracji albo sterylizacji, za wyjątkiem zwierząt,
u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania ww. zabiegów wynikające z ich stanu zdrowia.
2. Wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt realizuje lekarz weterynarii na
zlecenie podmiotu prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt, wymienionego w § 2 ust. 2 programu,
na podstawie zawartej z Gminą umowy.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. W ramach przeciwdziałania bezdomności zwierząt podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt poszukuje
nowych właścicieli dla zwierząt, m.in. poprzez zamieszczanie zdjęć i informacji o przyjętych do schroniska
zwierzętach na prowadzonej stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych.
2. Gmina za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach udostępnia
informacje o odłowionych zwierzętach.
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3. Realizacja zadania jest również wspomagana przez organizacje pozarządowe, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.
§ 7. Usypianie ślepych miotów
1. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane są przez zakład leczniczy dla zwierząt, z którą Gmina ma
zwartą umowę, tj. Przychodnię Weterynaryjną w Zbrosławicach przy ul. Wolności 121D.
2. Mieszkańcy Gminy dostarczają ślepe mioty do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w ust. 1 po
wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Urzędu i wydaniu przez pracowników Urzędu zlecenia wykonania
zabiegu.
§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Zwierzęta gospodarskie odebrane lub odłowione z terenu Gminy umieszczane są w gospodarstwie rolnym
mieszczącym się w Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą
a właścicielem tego gospodarstwa Panem Jackiem Mokros.
2. Właściciel gospodarstwa rolnego zapewnia załadunek i przewiezienie do gospodarstwa rolnego zwierząt
gospodarskich, leczenie chorych zwierząt gospodarskich rokujących możliwość przeżycia, utrzymywanie
zwierząt gospodarskich do czasu odebrania przez właściciela lub do czasu sądowego orzeczenia o ich
przepadku oraz pomoc w zbyciu zwierząt gospodarskich.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych realizowana jest na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Gminą, a zakładem leczniczym dla zwierząt, tj. Przychodnią Weterynaryjną
w Zbrosławicach ul. Wolności 121D.
2. Wszelkie zdarzenia drogowe, w których ucierpiały zwierzęta należy zgłaszać telefonicznie do Urzędu lub
Straży Miejskiej, a poza godzinami pracy na numer alarmowy 112.
§ 10. Finansowanie programu
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostały zabezpieczone w budżecie gminy na
2020 rok, kwota ta wynosi 203 810,00 zł.
2. Środki wydatkowane będą w następujący sposób:
1) odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku, przeprowadzanie
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt, poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt
wyłapanych lub odebranych z terenu Gminy Tarnowskie Góry - 180 810,00 zł;
2) sterylizacja albo kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz inne zabiegi weterynaryjne –
10 000,00 zł;
3) utrzymywanie i ewentualne leczenie zwierząt gospodarskich czasowo odebranych właścicielowi lub
opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry lub zwierząt gospodarskich
bezdomnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry – 3 000,00 zł;
4) dokarmianie kotów wolno żyjących – 10 000 zł.
3. Środki finansowe wydatkowane są poprzez zlecenie zadań na świadczenie usług, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
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