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UCHWAŁA NR XLV/709/22  

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2022 

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

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z 2021 r. poz. 1718, poz. 1728), na wniosek Prezydenta Miasta 

Zabrze 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Zabrze na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze. 

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

Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/709/22 

Rady Miasta Zabrze 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Zabrze na rok 2022 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności 

zwierząt oraz zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt. 

2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

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

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2022”; 

2) schronisku Miejskim – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowane 

przy ul. Bytomskiej 133 w Zabrzu; 

3) organizacji społecznej prowadzącej schronisko miejskie – należy przez to rozumieć Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zabrzu, ul. Wolności 278. 

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Opiekę dla bezdomnych zwierząt zapewnia się w schronisku miejskim, które na podstawie zawartej 

umowy prowadzi organizacja społeczna. 

2. W schronisku miejskim schronienie znajdują zwierzęta przywiezione w wyniku przeprowadzonych 

działań interwencyjnych (zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez człowieka), z wypadków drogowych oraz zwierzęta które z innych przyczyn stały się bezdomne. 

3. Zwierzętom bezdomnym zapewnione są odpowiednie warunki bytowania, które umożliwiają 

im swobodne poruszanie się w boksach oraz są codzienne wypuszczanie na wybiegi. 

4. Zwierzęta bezdomne nad którymi całodobową opiekę, 7 dni w tygodniu sprawuje organizacja społeczna 

są karmione dwa razy dziennie oraz mają stały dostęp do wody zdatnej do picia. 

5. Zwierzętom przebywającym w schronisku miejskim zapewniona jest odpowiednia opieka weterynaryjna. 

6. Szczegółowy sposób postępowania określa regulamin schroniska miejskiego. 

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

1. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi realizuje organizacja społeczna, której statutowym celem 

jest ochrona zwierząt, wyłoniona w otwartym konkursie ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2. Organizacja społeczna działająca na terenie Miasta o której mowa w ust. 1, na podstawie zawartej 

z Miastem umowy o dotację, opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje poprzez: 

1) ustalenie i monitorowanie miejsc skupisk kotów wolno żyjących; 

2) utworzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; 

3) dokarmianie kotów wolno żyjących; 

4) zapewnienie kotom wolno żyjącym opieki weterynaryjnej; 

5) kastrację lub sterylizację kotów wolno żyjących; 

6) zapewnienie schronienia kotom wolno żyjącym. 

3. Organizacja społeczna wydaje karmę oraz skierowania na leczenia, kastracje i sterylizacje 

(w ramach zawartych umów z lecznicami weterynaryjnymi z terenu Miasta Zabrze), zarejestrowanym 

społecznym opiekunom. 
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4. Koty wolno żyjące poddane zabiegom a nie wymagające hospitalizacji pozostają pod opieką opiekunów 

społecznych. 

5. W ramach realizowanej umowy organizacja społeczna wydaje opiekunom społecznym środki 

na odpchlenie i odrobaczenie. 

6. Zapewnienie schronienia kotom wolno żyjącym odbywać się będzie poprzez zakup domków 

i ustawienie ich w miejscach naturalnego bytowania. 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Na terenie Miasta Zabrze podejmowane są stałe działania mające na celu odławianie bezdomnych 

zwierząt. 

2. Bezdomne zwierzęta odławiane są z terenu Miasta Zabrze przez organizację społeczną prowadząca 

schronisko miejskie na podstawie zawartej umowy. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta odbywa się na podstawie zgłoszeń bezpośrednio  

od mieszkańców lub za pośrednictwem Straży Miejskiej. 

§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w schronisku miejskim 

1. Zwierzęta trafiające do schroniska miejskiego po odbytej kwarantannie oraz wykluczeniu 

innych chorób bądź po ich wyleczeniu, poddawane są obligatoryjnej sterylizacji i kastracji. 

2. Zwierzęta przebywające w schronisku miejskim, które poddane zostały obligatoryjnej sterylizacji  

albo kastracji, są izolowane przez okres potrzebny do ich rehabilitacji. 

3. Wszystkie zwierzęta, które ostatecznie trafiają pod opiekę schroniska miejskiego są poddane 

kwarantannie, czipowane oraz poddane opiece weterynaryjnej. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Organizacja społeczna prowadząca schronisko miejskie prowadzi w ramach zawartej umowy 

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

2. W celu usprawnienia procesu adopcyjnego zwierząt bezdomnych, organizacja społeczna podejmuje 

szereg działań, aby trafić do jak największej liczby osób w różnej grupie wiekowej. 

3. Działania wskazane w ust. 2 obejmują: 

1) prowadzenie akcji promujących adopcje podczas organizowanych w mieście festynów; 

2) umieszczanie na stronie internetowej www.psitulmnie.pl oraz na portalach społecznościowych aktualnych 

informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz z ich zdjęciami; 

3) organizowanie akcji adopcyjnych na terenie miasta oraz dni otwartych w schronisku miejskim; 

4) współpracę z przedszkolami, szkołami i bibliotekami, polegającą na zajęciach edukacyjnych w celu nauki 

dzieci humanitarnego podejścia do zwierząt. 

4. Organizacja społeczna prowadząca schronisko miejskie, wspomaga Właścicieli, którzy poszukują 

zagubione zwierzęta (nie przebywające w schronisku miejskim) poprzez zamieszczanie niezbędnych informacji 

na swojej stronie internetowej - www.psitulmnie.pl. 

§ 7. Usypianie ślepych miotów 

1. Usypianie ślepych miotów koordynuje organizacja społeczna prowadząca schronisko miejskie 

w ramach zawartej z Miastem umowy. 

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii na podstawie zawartej umowy 

z organizacją społeczną prowadzącą schronisko miejskie. 

3. W celu ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt z terenu Miasta, mieszkańcy mogą dostarczać ślepe 

mioty do niżej wymienionych lecznic: 

1) Gabinet Weterynaryjny przy ul Cisowej 1/24 w Zabrzu; 

2) Przychodnia Weterynaryjna przy ul. Tarnopolskiej 42 w Zabrzu; 

3) Przychodnia Weterynaryjna przy ul. Wolności 124A w Zabrzu; 

http://www.psitulmnie.pl/
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4) Gabinet Weterynaryjny przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Zabrzu; 

5) Przychodnia Weterynaryjna – Centrum Weterynaryjne przy ul. Kochanowskiego 16 w Zabrzu; 

6) Gabinet Weterynaryjny przy ul. Sobieskiego 4 w Zabrzu; 

7) Gabinet Weterynaryjny przy ul. Szczęść Boże 23 w Zabrzu; 

8) Gabinet Weterynaryjny IBW ul. Klonowa 4 w Zabrzu. 

4. Usypianie ślepych miotów dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

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

Opiekę zwierzętom gospodarskim zapewni gospodarstwo rolne mieszczące się w Zabrzu 

przy ul. ks. Jerzego Badestinusa 97, na podstawie zawartego porozumienia o współpracy między Miastem 

Zabrze a prowadzącym gospodarstwo rolne. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt 

1. Całodobową opiekę weterynaryjną z zapewnieniem opieki lekarza weterynarii w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt (psy i koty) na podstawie umowy z Miastem Zabrze, zapewnia Przychodnia 

Weterynaryjna – Centrum Weterynaryjne, znajdującą się przy ul. Kochanowskiego 16 w Zabrzu. 

2. Całodobową opiekę weterynaryjną w miejscu zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących 

(dzikich) na podstawie zawartej z Miastem umowy, zapewnia Przychodnia Weterynaryjna znajdująca się  

przy ul. Tarnopolskiej 42 w Zabrzu. 

3. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, informacje należy zgłaszać: 

1) do schroniska miejskiego lub; 

2) do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności tut. Urzędu lub; 

3) do Straży Miejskiej lub; 

4) na Policję. 

§ 10. Finansowanie zadań Programu 

1. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Zabrze 

na rok 2022. 

2. Środki finansowe na realizację Programu w 2022 ustala się w kwocie 1 025 000 zł. 

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w 2022 roku będą wydatkowane na: 

 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w kwocie 914 900 zł; 

2) Opiekę nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie w kwocie 40 000 zł; 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt w kwocie 15 000 zł; 

4) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku miejskim w kwocie 

10 000 zł; 

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w kwocie 3 000 zł; 

6) Usypianie ślepych miotów w kwocie 100 zł; 

7) Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w kwocie 2 000 zł; 

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

(psy i koty) w kwocie 5 000 zł; 

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

wolno żyjących (dzikich) w kwocie 35 000 zł. 


