
UCHWAŁA NR XX/444/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 
142  poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2003 r., nr 106  poz. 1002 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Katowicach, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz 
zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Katowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi  Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Załącznik do Uchwały Nr XX/444/12 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 28 marca 2012 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

PREAMBUŁA 

Rada Miasta Katowice zważywszy, że: 

- człowiek winien jest zwierzętom jako istotom zdolnym do odczuwania cierpienia poszanowanie ich praw, 
opiekę i ochronę, 

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy, 

- problem bezdomności zwierząt jest problemem narastającym 

uchwala niniejszym „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt” 
jako wyraz polityki Miasta Katowice wobec problemu bezdomności zwierząt. 

Cele polityki Miasta Katowice wobec opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz problemu bezdomności 
zwierząt 

W niniejszym programie określono następujące cele: 

1) zapewnienie kompleksowej opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta Katowice 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

Realizacja założonych celów nastąpi poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Katowice miejsca w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt, zwanego dalej „Schroniskiem”- rozdział 1 programu, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska- rozdział 2 programu, 

3) opiekę nad wolnożyjącymi kotami miejskimi, w tym ich sezonowe dokarmianie a także publikowanie apeli do 
mieszkańców Miasta dotyczących zasad pomocy tym zwierzętom- rozdział 3 programu, 

4) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez intensywną sterylizację i kastrację psów 
i kotów oraz usypianie ślepych miotów- rozdział 4 programu, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w szczególności poprzez organizowanie wolontariatu- 
rozdział 5 programu, 

6) wskazanie podmiotu, który zapewnieni miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku stwierdzenia znęcania 
się nad nimi lub niehumanitarnego ich traktowania- rozdział 6 programu, 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt- 
rozdział 7 programu, 

8) prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnych, zachęcających do podejmowania działań na rzecz 
zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku 

§ 1. Miasto Katowice wyłania w drodze przetargu nieograniczonego firmę prowadzącą Miejskie Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt, które zlokalizowane jest przy ul. Milowickiej 1b w Katowicach. 

§ 2. Zgodnie z przyjętym Regulaminem do Schroniska przyjmowane  jest każde zwierzę doprowadzone z terenu 
Katowic. 
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§ 3. Schronisko funkcjonuje całą dobę w zakresie przyjmowania i podejmowania zwierząt bezpańskich, 
agresywnych oraz tych, które uległy wypadkom ulicznym i wdraża natychmiastowe działania mające na celu 
przewiezienie tych zwierząt do Schroniska. 

§ 4. W Schronisku sprawowana jest całodobowa opieka nad przebywającymi w nim zwierzętami. 

§ 5. Schronisko prowadzi rejestr przyjmowanych zwierząt, w którym odnotowuje się historię zwierzęcia od chwili 
jego pojawienia się do opuszczenia Schroniska. 

Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 6. Podejmuje się stałe działania mające na celu wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów. 

1) wyłapywane będą zwierzęta pozostawione w miejscach publicznych bez opieki i nadzoru, 

2) zwierzęta wyłapane z terenu miasta umieszczane będą w Schronisku, 

3) do wyłapywania zwierząt upoważnione są wyłącznie służby Schroniska, 

4) wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie za pomocą sprzętu, który nie będzie stwarzał 
zagrożenia dla życia lub zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

§ 7. Schronisko przyjmuje zgłoszenia o zwierzętach, które pogryzły człowieka, w celu doprowadzenia zwierzęcia 
do schroniska i poddania go obserwacji na wściekliznę. 

Rozdział 3.
Opieka nad wolnożyjącymi kotami 

§ 8. Miasto sprawuje opiekę nad wolnożyjącymi kotami poprzez ich sezonowe dokarmianie sfinansowane przez 
Miasto, przy czym za okres sezonu uznaje się jesień i zimę. 

§ 9. Realizację akcji dokarmiania wolnożyjących kotów powierza się organizacji pozarządowej lub podmiotowi 
wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24. 04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
w trybie przewidzianym w tej ustawie. 

§ 10. Określa się następujące zasady funkcjonowania akcji dokarmiania bezdomnych kotów: 

1) podmiot wymieniony w § 9 programu zobowiązuje się do prowadzenia rejestru karmicieli, prowadzonego na 
podstawie wypełnianych kart karmicieli, które winny zawierać: 

a) imię i nazwisko osoby dokarmiającej bezdomne koty, 

b) adres zamieszkania, 

c) opis miejsca dokarmiania bezdomnych kotów (adres, dzielnica, okolica itp.), 

d) nr telefonu kontaktowego, 

e) nr dowodu osobistego, 

f) ilość dokarmianych kotów z podziałem na płeć zwierząt, 

g) oświadczenie o wysterylizowaniu lub wykastrowaniu kotów (zgodnie z posiadaną wiedzą), 

h) 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, 

i) datę wypełnienia, 

j) podpis karmiciela, 

2) warunkiem wydania karmy jest wypełnienie karty karmiciela, 

3) karmicielem może być  wyłącznie mieszkaniec Katowic, dokarmiający koty bytujące na terenie miasta 
Katowice, 

4) w uzasadnionych przypadkach na wniosek karmiciela karma dla kotów może zostać przetransportowana pod 
wskazany adres przez podmiot wymieniony w § 9 programu, w terminie określonym przez ten podmiot, 
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5) warunkiem otrzymania karmy jest złożenie oświadczenia (na karcie karmiciela) , że dokarmiane koty zostały 
wysterylizowane lub wykastrowane, 

6) możliwe jest jednorazowe wydanie karmy dla kotów niewysterylizowanych lub niewykastrowanych pod 
warunkiem złożenia przez karmiciela zobowiązania na karcie karmiciela, że dokarmiane koty zostaną poddane 
ww. zabiegom w terminie do 6 miesięcy od daty złożenia zobowiązania, 

7) nie wywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować będzie wykreśleniem z prowadzonego rejestru, 

8) w celu propagowania przyjaznej postawy wśród mieszkańców Katowic względem osób dokarmiających 
bezdomne koty, wszystkich karmicieli zobowiązuje się do utrzymywania w należytej czystości i schludności 
miejsca dokarmiania. 

§ 11. Prezydent Miasta Katowice regularnie apeluje do mieszkańców Katowic o podejmowanie działań mających 
na celu polepszenie warunków bytowych kotów bezdomnych oraz umożliwiających im przetrwanie trudnego 
okresu zimowego. 

Rozdział 4.
Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych 

§ 12. Przyjmuje się, że ograniczanie liczebności populacji zwierząt bezdomnych jest najlepszą metodą 
poprawiającą dobrobyt tych zwierząt. 

§ 13. Akcja zmniejszania populacji zwierząt bezdomnych obejmuje: 

1) sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w Schronisku oraz opuszczających   Schronisko, 

2) sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów, 

3) usypianie ślepych miotów jedynie w wyjątkowych, potwierdzonych przypadkach, wykluczających możliwość 
ich przeżycia. 

§ 14. Określa się następujące zasady funkcjonowania akcji w przypadku zwierząt przebywających w Schronisku 
oraz opuszczających Schronisko: 

1) sterylizacji i kastracji poddawane są wszystkie zwierzęta przebywające w Schronisku zakwalifikowane do 
zabiegu zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej, 

2) nabywcy zwierząt zbyt młodych do przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji otrzymują kupon upoważniający 
ich do bezpłatnego wykonania zabiegu w terminie późniejszym, 

3) Urząd zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, z którym zawierana jest 
umowa na świadczenie opieki lekarskiej nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku, który dokonuje m.in. 
zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów, 

4) zgodnie z przyjętym Regulaminem prowadzącego Schronisko zobowiązuje się do sporządzania i składania 
w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice miesięcznego raportu zawierającego dane 
z prowadzonych ewidencji i rejestrów w układzie rodzajowym (w tym z ilości dokonanych kastracji 
i sterylizacji). 

§ 15. Akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów obejmuje: 

1) wyłapywanie wolno żyjących kotów przez osoby, które dokarmiają zwierzęta lub pracowników Schroniska, 

2) dostarczenie wyłapanych kotów do wyznaczonych punktów weterynaryjnych, gdzie poddane zostaną zabiegom 
sterylizacji lub kastracji, 

3) zapewnienie opieki kotom po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji przez okres niezbędny do 
rehabilitacji zwierzęcia, 

4) wypuszczenie po okresie rehabilitacji zwierząt po zabiegu do miejsc z których zostały zabrane, 

5) humanitarne usypianie porzuconych lub osieroconych ślepych miotów jak w § 13 ust. 3 programu. 

§ 16. Określa się następujące zasady funkcjonowania akcji określonej w § 15 programu: 

1) w ramach niniejszego programu i akcji zabiegom sterylizacji i kastracji oraz usypianiu ślepych miotów 
poddane zostać mogą wyłącznie zwierzęta bytujące na terenie Miasta Katowice, 
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2) bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji  oraz usypiania ślepych miotów przeprowadzane są przez lekarzy 
weterynarii wybieranych corocznie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na podstawie art. 4 pkt 
8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Wydział Kształtowania Środowiska, 

a) za kryterium wyboru lekarza weterynarii o którym mowa w § 16 ust. 2 programu przyjmuje się cenę oraz 
dostępność dla mieszkańców Miasta Katowice prowadzonej lecznicy weterynaryjnej, 

3) lekarzy weterynarii o których mowa w § 16 ust. 2 programu zobowiązuje się do składania w Wydziale 
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice miesięcznego raportu zawierającego zestawienie z ilości 
wykonanych zabiegów. 

Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 17. Dotychczasowy właściciel zwierzęcia w przypadku rezygnacji z jego posiadania winien podjąć działania 
w celu znalezienia dla niego nowego domu. Gdy powyższe stanie się niemożliwe, wówczas zwierzę należy oddać 
do schroniska. 

§ 18. Miasto Katowice prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez zobowiązanie 
pracowników Schroniska do: 

1) podejmowania starań w celu znalezienia odpowiednich opiekunów dla przebywających w Schronisku 
zwierząt, 

2) organizowania akcji propagatorskich mających na celu zwiększenie zainteresowania społeczeństwa 
zwierzętami w Schronisku z udziałem środków masowego przekazu, 

3) prowadzenia strony internetowej na której zamieszczane są zdjęcia zwierząt wraz z krótką ich charakterystyką, 

4) prowadzenia wolontariatu, którego zadaniem jest wspieranie pracowników Schroniska w ww. zadaniach oraz 
socjalizacja zwierząt przebywających w Schronisku. 

Rozdział 6.
Wskazanie podmiotu, który zapewnieni miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 19. Na mocy zawartego porozumienia zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do Schroniska dla dzikich 
zwierząt Leśne Pogotowie przy Nadleśnictwie Katowice, ul. Kościuszki 70 w Mikołowie. 

Rozdział 7.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 

§ 20. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Schronisko przyjmuje zgłoszenia (także telefoniczne) o zwierzętach, które 
uległy wypadkom ulicznym i podejmuje natychmiastowe działania mające na celu udzielenie pomocy tym 
zwierzętom i przywiezienie ich do Schroniska. 

§ 21. W zakresie przyjmowania zwierząt uczestniczących w wypadkach drogowych Schronisko funkcjonuje całą 
dobę. 

§ 22. Każde zwierzę przyjęte do schroniska zostanie bez zbędnej zwłoki przebadane przez lekarza weterynarii i w 
razie potrzeby będzie leczone. 

§ 23. Lekarza wymienionego w § 14 ust. 3 programu zobowiązuje się do całodobowej pomocy weterynaryjnej dla 
zwierząt podejmowanych interwencyjnie z terenu Miasta Katowice. 

Rozdział 8.
Źródła finansowania oraz środki przeznaczone na realizację programu 

§ 24. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego programu są zapewnione w budżecie miasta 
w następujących kwotach: 

1) koszty związane z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku oraz z wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt stanowią składową kwoty przeznaczonej na realizację zadania będącego przedmiotem 
przetargu nieograniczonego pn.: Prowadzenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach 
przy ul. Milowickiej 1b- 1 050 000,00zł., 

2) koszty związane z sezonowym dokarmianiem kotów wolnożyjących- 20 000,00zł., 
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3) koszty związane ze sterylizacją i kastracją oraz usypianiem ślepych miotów zwierząt przebywających 
w schronisku, a także zapewnieniem opieki zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych stanowią 
składową kwoty przeznaczonej na realizację zadania będącego przedmiotem przetargu nieograniczonego pn.: 
Opieka weterynaryjna nad zwierzętami przebywającymi w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Katowicach- 
70 000,00zł., 

4) koszty związane ze sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących oraz usypianiem ślepych miotów kocich- 
30 000,00zł. 
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