
PROJEKT 
 

Uchwała NR ….................. 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 z dnia …..................... r. 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 

 

 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 (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 11a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 572) w oparciu 
o opinie Komisji 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 uchwala 

 

§ 1 

Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały, obowiązujący do 31 marca 2024 r. 

 

 § 2 

Traci moc Uchwała Nr II.43.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2022 
r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 

 § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

 

 § 4 

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

 
 
   
 

     
  PREZYDENT MIASTA 
                /-/ Anna Hetman 
           



 
UZASADNIENIE 

do projektu uchwały. 
 
 
 

Art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 572 t.j.), zobowiązuje Radę Miasta do określania w drodze uchwały, corocznie do 

dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. 

Program  ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów 

i kotów, a także kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.   

Projekt programu przekazywany jest do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi 

weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom 

obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

 
 
 

DYREKTOR 
 /-/ inż. Marek Krakowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  do uchwały nr …........ 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  

z dnia …............. .r 

 
 

 
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 
NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

 
 

WSTĘP 
 

 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 (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 572) Rada Miasta wypełniając 
obowiązek zapisany w art. 11a ust. 1 w/w ustawy w drodze uchwały przyjmuje Program, 
którego celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-
Zdrój oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla 
bezdomnych 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; 
9) znakowanie zwierząt w mieście. 

  
§ 1 

 
DEFINICJE 

 
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) „Mieście” - należy przez to rozumieć Jastrzębie-Zdrój miasto na prawach 
powiatu; 
2) „Straży Miejskiej” - należy przez to rozumieć Wydział Straży Miejskiej, Biura 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta w Jastrzębiu-
Zdroju, tel. 32 4785290; 
3) „Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym” - należy przez to rozumieć 
Jastrzębski Zakład Komunalny, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17 D, tel. 
32 4751495; 
4) „Schronisku” - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 539 070 823, 539 070 824; 
5) „Programie” - należy przez to rozumieć niniejszy Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Jastrzębie-Zdrój. 



§ 2 
 

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA 
W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 
Miasto zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Jastrzębia-Zdroju 
poprzez: 

1) zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w Schronisku, będącym we 
władaniu Miasta i prowadzonym przez Jastrzębski Zakład Komunalny; 

2) odławianie z terenu miasta zwierząt bezdomnych, zagubionych, pozostających 
bez opieki właściciela i umieszczenie ich w Schronisku; 

3) przyjmowanie zwierząt bezdomnych do Schroniska będącym pod kontrolą 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii; 

4) zapewnienie bieżącej opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia 
bezdomnym zwierzętom przebywającym w Schronisku; 

5) stałe monitorowanie przez Jastrzębski Zakład Komunalny ilości miejsc dla 
bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku, celem niedopuszczenia 
do naruszenia zasad bezpieczeństwa ludzi i zwierząt tam przebywających. 

 
§ 3 

 
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE 

 
1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje 
Jastrzębski Zakład Komunalny poprzez: 

1) zawieranie umów w zakresie dokarmiania i opieki nad wolno żyjącymi kotami 
sprawowanej przez społecznych opiekunów; 

2) zakup karmy przeznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących i wydawanie 
tej karmy społecznym opiekunom; 

3) zapewnienie kotom wolno żyjącym opieki weterynaryjnej, w ramach umów 
zawartych z lecznicami dla zwierząt; 

4) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących wraz 
z ich znakowaniem w ramach umów zawartych z lecznicami dla zwierząt; 

5) podejmowanie interwencji z udziałem Straży Miejskiej i opiekunów społecznych 
w sprawach kotów wolno żyjących; 

6) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną 
zwierząt. 

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywa się przez cały rok, a ilość podawanej 
karmy uzależniona jest od panujących warunków pogodowych oraz zmieniającej się 
ilości wolno żyjących kotów. 
3. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi realizować mogą także organizacje 
pozarządowe działające na terenie miasta, poprzez podejmowanie odpowiednich 
zadań publicznych i interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 
 

§ 4 

 
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 
1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta ma charakter stały i odbywa się 
w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00. W sprawach 



wymagających bezwzględnie natychmiastowej interwencji spowodowanej realnym 
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt 
może wyjątkowo odbywać się poza godzinami wskazanymi wyżej, a także w niedziele 
i święta. 
2. Odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się Jastrzębski Zakład Komunalny przy 
współpracy ze Strażą Miejską, Policją i organizacjami pozarządowymi działającymi na 
terenie miasta. 
3. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu. 
4. W trakcie odławiania zwierząt podejrzanych o chorobę zakaźną bądź agresywnych, 
stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, można wykorzystywać 
aplikator pneumatyczny obsługiwany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub inne 
przeszkolone w tym zakresie osoby.    
5. Odłowione bezdomne zwierzęta dowożone są do Schroniska lub gospodarstwa 
rolnego o którym mowa w § 8, a w przypadku zwierząt chorych lub rannych również 
do zakładów leczniczych, w ramach umów zawieranych przez Jastrzębski Zakład 
Komunalny. 
6. Transport odłowionych zwierząt odbywa się środkami transportu dostosowanymi do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 
 

§ 5 
 

OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W 
SCHRONISKU DLA  BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 
 
1. Zadanie sterylizacji lub kastracji zwierząt realizuje Jastrzębski Zakład Komunalny 
poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt 
przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania 
do wykonania tych zabiegów, z uwagi, np. na stan zdrowia lub wiek. 
2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt wykonuje lekarz weterynarii w ramach 
umowy zawartej z Jastrzębskim Zakładem Komunalnym. 
3. Zadanie sterylizacji lub kastracji zwierząt realizować mogą także organizacje 
pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji 
i kastracji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących na terenie miasta. 

 
§ 6 

 
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 
1. Poszukiwaniem nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmuje się 
Jastrzębski Zakład Komunalny poprzez prowadzenie działań zmierzających 
do przekazywania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zdolnym zapewnić im 
należyte warunki bytowania. 
2. Działania, o których mowa wyżej odbywają się poprzez: 

1) publikowanie ogłoszeń na stronach internetowych; 
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi propagującymi adopcję zwierząt; 
3) wydawanie ulotek, plakatów i kalendarzy propagujących adopcję zwierząt.  

 
 



§ 7 
 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 
 
1. Usypianie ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii w ramach umowy zawartej z 
Jastrzębskim Zakładem Komunalnym. 
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów dostarczonych przez mieszkańców Miasta 
wykonywane są: 
 a) w Schronisku, 
 b) w gabinecie weterynaryjnym lekarza, o którym mowa w ust. 1, w ramach 
umów zawartych przez Jastrzębski Zakład Komunalny ze społecznymi opiekunami 
kotów wolno żyjących. 
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone i oddane 
odpowiednim podmiotom, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 

§ 8 
 

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA 
DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

 
Zwierzęta gospodarskie są przewożone i umieszczane w gospodarstwie rolnym Pana 
Józefa Kocura przy ul. Józefa Dąbrowskiego 54E w Jastrzębiu-Zdroju, w ramach 
umowy zawieranej przez Jastrzębski Zakład Komunalny. 

 
 

§ 9 
 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH 
ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

 
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt realizuje Jastrzębski Zakład Komunalny na podstawie umowy z 
Przychodnią Weterynaryjną „LIMA VET” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 
Listopada 52, 44-330 Jastrzębie-Zdrój. 
2. Interwencje w sprawie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przyjmują: 

1) Jastrzębski Zakład Komunalny; 
2) Straż Miejska; 
3) Policja. 

3. W przypadku stwierdzenia na miejscu, że zwierzę jest poważnie ranne, na miejsce 
zdarzenia wzywany jest lekarz weterynarii o ile jest to uzasadnione. Lekarz weterynarii 
podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu z rannym zwierzęciem. 
4. Jastrzębski Zakład Komunalny zapewnia utrzymanie i opiekę weterynaryjną 
zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych, a także ich transport i 
miejsce w Schronisku lub gospodarstwie rolnym, o którym mowa wyżej w § 8. 

 
 
 
 
 



§ 10 
 

ZNAKOWANIE ZWIERZĄT W MIEŚCIE 
 
1. Jastrzębski Zakład Komunalny prowadzi elektroniczne znakowanie bezdomnych 
psów  przebywających w Schronisku i oddawanych do adopcji. 
2. Elektroniczne znakowanie bezdomnych psów wykonuje lekarz weterynarii w ramach 
umowy zawartej z Jastrzębskim Zakładem Komunalnym. 

 
§ 11 

 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

 
1. Środki finansowe na realizację Programu w całości zabezpiecza Prezydent Miasta, 
w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój roczny plan finansowy. 
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu ujęta jest 
w ramach środków finansowych Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego związanych z 
zarządzaniem Schroniskiem i wynosi 765 861,00 zł, z czego:   
a) 519 061,00 zł na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku – 
środki finansowe  wydatkowane są w ramach zarządzania Schroniskiem przez 
Jastrzębski Zakład Komunalny, 
b) 55 500,00 zł na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – środki 
finansowe wydatkowane są na podstawie zawartej przez Jastrzębski Zakład 
Komunalny umowy z lecznicą weterynaryjną oraz zamówień dostaw karmy, 
c) 156 000,00 zł na odławianie bezdomnych zwierząt – środki finansowe wydatkowane 
są na podstawie zawartej przez Jastrzębski Zakład Komunalny umowy z firmą 
świadczącą usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt, 
d) 20 500,00 zł na obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku – 
środki finansowe wydatkowane są na podstawie zawartej przez Jastrzębski Zakład 
Komunalny umowy z lecznicą weterynaryjną, 
e) 1 500,00 zł na poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez działania 
określone w § 6, ust. 2 pkt 3) Programu – środki finansowe wydatkowane są na 
podstawie zamówień zawieranych przez Jastrzębski Zakład Komunalny. Pozostałe 
działania określone w § 6, ust. 2 pkt 1) i 2) nie wymagają nakładów finansowych, 
f) 800,00 zł na usypianie ślepych miotów - środki finansowe wydatkowane są na 
podstawie zawartej przez Jastrzębski Zakład Komunalny umowy z lecznicą 
weterynaryjną, 
g) 2 500,00 zł na zapewnienie zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie 
rolnym, o którym mowa w § 8 – środki finansowe wydatkowane są na podstawie 
zawartej przez Jastrzębski Zakład Komunalny umowy z właścicielem gospodarstwa 
rolnego, 
h) 7 500,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt – środki finansowe wydatkowane są na podstawie 
zawartej przez Jastrzębski Zakład Komunalny umowy z lecznicą weterynaryjną, 
i) 2 500,00 zł na znakowanie zwierząt – środki finansowe wydatkowane są na 
podstawie zawartej przez Jastrzębski Zakład Komunalny umowy z lecznicą 
weterynaryjną. 
3. Środki finansowe na realizację Programu wydatkowane są na podstawie 
zawieranych przez Jastrzębski Zakład Komunalny z poszanowaniem obowiązujących 
przepisów prawa umów, zleceń i zamówień dostaw i usług. 


