
UCHWAŁA NR XVIII/198/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Poręba na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) i art. 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 638) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu i dzierżawców 
obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Poręba 

Rada Miasta Poręba 
uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Poręba na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/198/20 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poręba na rok 2020 

Rozdział 1. 
Cel Programu 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poręba na rok 2020, zwany dalej Programem, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt 
domowych na terenie Gminy Poręba oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym 
i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Poręba. 

Rozdział 2. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 2. 1.  Zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 42-480 Poręba, 
ul. Ks. Fr. Pędzicha 12 w ramach porozumienia nr 4/2020/GKiOŚ w sprawie powierzenia realizacji zadań 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Poręba zawartego pomiędzy Gminą 
Poręba a w/w Spółką. 

2. Zadanie w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku  realizowane jest przez  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 42-480 Poręba, ul. Ks. Fr. Pędzicha 
12 w ramach  zawartej umowy z prowadzącym  schronisko wskazane w ust.3. 

3. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione i umieszczane w: 

1) Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu 41-200 
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 2B, 

2) Schronisku dla Zwierząt w Tarnowskich Górach 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 173a, 

3) Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda 42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 51B. 

Rozdział 3. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich  dokarmianie 

§ 3. 1.  Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie związana głównie z kontrolą populacji w szczególności 
poprzez jej ograniczenie. Ograniczenie populacji będzie prowadzone poprzez antykoncepcję przy zastosowaniu 
środków farmakologicznych. 

2. W ramach dokarmiania kotów wolno żyjących kupowana będzie dla nich i wykładana karma. 

3. Dokarmianie kotów wolno żyjących, o którym mowa w ust.2 oraz ograniczanie ich populacji, o którym 
mowa w ust. 1 odbywać się będzie poprzez zawarcie stosownej umowy odpowiednio pomiędzy Miejskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 42-480 Poręba, ul. Ks. Fr. Pędzicha 12 a zarządcą 
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, zarządcą ogrodów działkowych bądź osobą fizyczną. 

4. Działania, o których mowa w ust. 3 będą prowadzone w razie zaistnienia  takiej potrzeby. 

Rozdział 4. 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 4. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych ma charakter stały. 

2. Czynności związane  z wyłapywaniem zwierząt bezdomnych są prowadzone z urzędu albo na wniosek 
mieszkańców. 

3. Odławianiem obejmuje się bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, 
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 
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4. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. 42-480 Poręba, ul. Ks. Fr. Pędzicha 12 , które przyjmuje w 2020 roku do realizacji 
świadczenie usługi w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Poręba w ramach 
porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) wykonywanie czynności związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Poręby  odbywa się 
na zgłoszenie przez cały okres obowiązywania porozumienia, również w niedziele i święta z zapewnieniem 
całodobowej gotowości, 

2) w razie potrzeby zwierzętom chorym i rannym zapewniona jest pomoc lekarsko-  weterynaryjna, 

3) wyłapywanie bezpańskich zwierząt prowadzone jest przy użyciu urządzeń i środków, które nie narażą ich 
na urazy i cierpienia, 

4) transport zwierząt odbywa się przystosowanym do tego celu samochodem umożliwiającym prawidłowe 
ulokowanie zwierzęcia, a używane uwięzi nie mogą krępować zwierzęcia w czasie transportu, 

5) w  trakcie  dłuższego  transportu  zwierzęta  muszą  mieć  zapewnioną  wodę i karmę oraz odpoczynek, 

6) przed przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku może ono być przewiezione do miejsca 
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska w rozumieniu § 6 w zw. z § 
5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), mieszczącego 
się w Porębie przy ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 

7) bezpośrednio po przewiezieniu zwierzęcia do miejsca, o którym mowa w pkt 6, sprawdza się czy zwierzę 
jest oznakowane: 

᠆ mikrochipem – numer mikrochipa należy sprawdzić w ogólnodostępnych bazach danych, 

᠆ tatuażem – numer tatuażu należy sprawdzić w Związku Kynologicznym lub innych ogólnokrajowych 
organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych 
psów i kotów, 

᠆ adresówką, 

a podczas pobytu zwierzęcia w miejscu, o którym mowa w pkt 6, podejmowane są dalsze działania 
mające na celu ustalenie i skontaktowanie się z właścicielem lub inną osobą, pod której opieką 
zwierzę trwale dotąd pozostawało, obejmujące w szczególności rozpytanie okolicznej ludności czy 
rozpowszechnienie informacji o znalezieniu zwierzęcia za pomocą mediów społecznościowych, 
w tym strony na Facebooku, wraz z opublikowaniem zdjęcia zwierzęcia i wskazaniem gdzie i kiedy 
zostało ono znalezione, 

8) w miejscu, o którym mowa w pkt 6: 

᠆ zapewnione są właściwe warunki bytowania w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638), 

᠆ zwierzęta są traktowane humanitarnie w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638), 

9) czas pobytu zwierzęcia w miejscu, o którym mowa w pkt 6 nie może przekroczyć 21 dni; po upływie 
okresu 21 dni zwierzę musi zostać przewiezione i umieszczone w schronisku, chyba że wcześniej znajdzie 
się właściciel lub inna osoby, pod której opieką zwierzę trwale dotąd pozostawało, 

10) umieszczenie zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt wymaga pisemnego dokumentu 
potwierdzającego ten fakt, 

11) dokument, o którym mowa w pkt 6 winien zawierać : 

a) miejsce i datę wyłapania, 

b) datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska, 

c) opis zwierzęcia ze zdjęciem, 

d) potwierdzenie przyjęcia zwierzęcia przez schronisko. 
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12) kopię dokumentu, o którym mowa w pkt 7 podmiot, o którym mowa w ust. 4 jest zobowiązany przekazać 
do Gminy Poręba. 

Rozdział 5. 
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 5. Obowiązek sterylizacji lub kastracji realizowany jest w schronisku dla zwierząt wskazanym w § 
2 ust. 3. Zabiegi te wykonywane  są przez lekarza weterynarii z którym prowadzący schronisko  ma podpisaną 
odpowiednią umowę. 

Rozdział 6. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 6. 1.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane  jest przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 42-480 Poręba, ul. Ks. Fr. Pędzicha 12  w ramach 
porozumienia, o którym mowa w § 2 ust.1 

2. W przypadku znalezienia przez przedsiębiorcę nowego właściciela dla wyłapanego zwierzęcia, 
przekazanie nastąpi w oparciu o protokół przekazania zwierzęcia nowemu właścicielowi, zawierający : 

1) imię i nazwisko osoby przejmującej zwierzę i jej adres, 

2) opis zwierzęcia ze zdjęciem, 

3) datę i miejsce wyłapania oraz datę umieszczenia zwierzęcia w schronisku, 

4) datę przejęcia zwierzęcia i podpisy przekazującego i przejmującego. 

3. Kopię tego dokumentu przedsiębiorca przekazuje do Gminy Poręba. 

Rozdział 7. 
Usypianie ślepych miotów 

§ 7. 1.  Usypianie ślepych miotów prowadzone jest w schronisku dla zwierząt wskazanym w § 
2 ust. 3 w ramach umowy zawartej  pomiędzy prowadzącym schronisko a lekarzem weterynarii. 

2. Zwłoki uśpionych ślepych miotów są przekazywane do unieszkodliwienia w ramach umowy,  o której 
mowa w § 2 ust. 2. 

Rozdział 8. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 8. Zwierzęta 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 przebywały, będą 
przekazywane do gospodarstwa rolnego Pana Roberta Olesika w Porębie przy ul. Aksamitnej 72. Wskazane 
gospodarstwo rolne przejmie opiekę nad zwierzęciem gospodarskim do momentu znalezienia nowego 
właściciela. 

Rozdział 9. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 9. 1.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizuje schronisko wskazane w § 2 ust. 3, w ramach umowy zawartej pomiędzy prowadzącym 
schronisko a lekarzem weterynarii. 

2. Zgodnie z zawartą umową, o której mowa w § 2 ust. 2 w przypadku zwierząt chorych bądź rannych, 
podmiot o którym mowa w § 2 ust. 2 niezwłocznie zapewni im pomoc weterynaryjną. 

Rozdział 10. 
Edukacja mieszkańców 

§ 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie, 42-480 Poręba, 
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12 zapewni: 

a) przeprowadzenie prelekcji i pogadanek w przedszkolach i szkołach podstawowych na temat: 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania 
sterylizacji i kastracji oraz zachęcania do adopcji zwierząt bezdomnych, 

b) przygotowanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców ulotek informacyjnych obejmujących zagadnienia, 
o których mowa w lit. a. 

Id: 1DB2CDA9-D0AC-449E-9A64-3A5A07E6B4A6. Podpisany Strona 3



Rozdział 11. 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych 

środków 

§ 11. 1.  Koszt realizacji zadań wynikających z Programu ponosi Gmina Poręba. 

2. Środki finansowe  na jego  realizację  zostaną zabezpieczone w budżecie  Gminy Poręba na rok 
2020 w wysokości 68.000,00 zł z przeznaczeniem na: 

᠆ realizację umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 – 65.000,00 zł, 

᠆ dokarmianie, ograniczanie populacji kotów wolno żyjących – 1.000,00 zł, 

᠆ zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, o którym mowa w § 8 – 1.000,00 zł, 

᠆ działania edukacyjne, o których mowa w § 10, w tym przeprowadzenie prelekcji i pogadanek oraz 
przygotowanie i rozprowadzenie ulotek informacyjnych – 1.000,00 zł. 

3. Wydatkowanie środków finansowych będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
zasad uzyskiwania najlepszych efektów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane 
z realizacją przedmiotowego Programu.
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Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba oraz tryb uchwalenia przedmiotowego programu wynika
z zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638). Uchwała
ma charakter obligatoryjny.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 w/w ustawy rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca,
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten
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.

Projekt programu przygotowuje burmistrz. Program ten zawiera wskazanie wysokości środków
finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji
programu ponosi gmina. Program obejmuje również edukację mieszkańców dotyczącą właściwych postaw
w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 w/w ustawy o ochronie zwierząt burmistrz przekazuje projekt programu do
zaopiniowania :

- właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,

- organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działającym na
obszarze gminy,

- dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Na obszarze Gminy Poręba nie działają organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt. W związku z tym projekt przedmiotowego programu podlega zaopiniowaniu przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na
obszarze Gminy Poręba tj. Koło Łowieckie „Ryś” oraz Koło Nr 84 „Poręba”.

Ustalenia przyjęte w w/w programie pozwolą na ograniczenie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie
Poręby.
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