
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …………………/2023 

RADY GMINY NIEGOWA 

z dnia ………………………………. 2023 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Niegowa w 2023 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 40) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ) po 

zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Polski Związek 

Łowiecki Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Niegowa na rok 2023 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

 

  



 

Załącznik do uchwały Nr …………………/2023 

Rady Gminy Niegowa 

z dnia …………………….. 2023 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NIEGOWA W 2023 ROKU 

Wstęp: 

Obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 

Gminy Niegowa, wypełniając powyższy obowiązek Rada Gminy określa corocznie w drodze uchwały, 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

3) ucieczki zwierząt, 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji lub kastracji. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć poniżej jest mowa o: 

1) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Niegowa; 

2) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Niegowa; 

3) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 

76 prowadzonego przez Firmę Handlowo – Usługową Mariusz Jurczyk ul. Strumień – Wierczki 27, 42-200 

Zawiercie;  

4) przychodni weterynaryjnej, należy przez to rozumieć: 

Gabinet weterynaryjny w Lelowie Janusz Pachulski ul. Leśna 2, 42-235 Lelów oraz Przychodnia 

Weterynaryjna Artur Grabowski ul. Mostowa 1, 42-310 Żarki, Przychodnia Weterynaryjna ul. Senatorska 

34, 42-400 Zawiercie, z którymi gmina ma zawarte porozumienie na zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz na świadczenie usług 

w zakresie sterylizacji i kastracji psów i kotów dla mieszkańców gminy, a także wykonywanie zabiegów 

weterynaryjnych dla adoptowanych bezdomnych zwierząt oraz kotów wolnożyjących z terenu gminy; 

5) gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć Gospodarstwo rolne Pana Bogdana Lech w miejscowości 

Mzurów 22, 42-320 Mzurów; 

6) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegowa  na rok 2023. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania programu 

§ 2. Celem niniejszego programu jest: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 



 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 3. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3. Schronisko zapewnia zwierzętom: 

1) zadaszone pomieszczenia lub boksy, chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, 

z dostępem do światła dziennego, umożliwiające im swobodne poruszanie się oraz legowiska; 

2) odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia; 

3) stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną; 

4) leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie; 

5) znakowanie - chipowanie w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zwierzęcia; 

6) sterylizację lub kastrację zwierząt przyjętych do schroniska, wcześniej nie wysterylizowanych i nie 

wykastrowanych; 

7) poszukiwanie nowych domów i przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich 

posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 

Rozdział 4. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 4. Koty wolno żyjące nie są uważane za bezdomne. Koty te nie podlegają wyłapywaniu. Gmina i karmiciele 

stwarzają kotom wolno żyjącym warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. 

§ 5. Wolno żyjące koty z terenu Gminy Niegowa  w 2023 roku dokarmiane będą za pośrednictwem 

społecznych opiekunów (karmicieli) sprawujących nad nimi opiekę, zamieszkałych na terenie gminy. Karma 

będzie wydawana 2 razy w roku na podstawie pisemnego wniosku i po uprzednim potwierdzeniu sprawowania 

przez Wnioskodawcę, opieki nad wolno żyjącymi kotami. 

§ 6. Wolno żyjące koty z terenu gminy będą sterylizowane lub kastrowane, na podstawie zgłoszeń 

mieszkańców, którzy sprawują nad nimi opiekę. Zabiegi sterylizacji lub kastracji będą wykonywane 

w Przychodni Weterynaryjnej w ramach zawartego porozumienia po złożeniu wniosku. Po zabiegu społeczny 

opiekun obejmie zwierzę opieką określoną przez lekarza weterynarii z Przychodni Weterynaryjnej. 

Rozdział 5. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 7. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których 

nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w 

szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

§ 8. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy i dostarczaniem ich w 2023 roku do schroniska 

zajmować się będzie  Firma Handlowo – Usługowa Mariusz Jurczyk, ul. Strumień – Wierczki 27, 42-200 

Zawiercie w ramach podpisanej umowy. 

§ 9. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy będą wyłapywane niezwłocznie, po pisemnym, ustnym lub 

telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy Niegowa ,poprzedzone uprzednim potwierdzeniem  

zasadności odłowienia zwierzęcia. 

§ 10. Wyłapywanie zwierząt będzie się odbywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania 

zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla zdrowia 

i życia zwierząt. 



 

Rozdział 6. 

Obligatoryjna sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku 

§ 11. Bezdomne zwierzęta przebywające w schronisku poddawane będą obligatoryjnej sterylizacji i kastracji 

(z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan 

zdrowia lub wiek) przez lekarza weterynarii w ramach podpisanej umowy ze schroniskiem. 

Rozdział 7. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 12. Działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli i przekazywanie zwierząt do adopcji 

osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe prowadzą: 

1) Urząd Gminy Niegowa, 

2) Schronisko -  należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 

76 prowadzone przez  Firmę Handlowo – Usługową Mariusz Jurczyk ul. Strumień – Wierczki 27, 42-200 

Zawiercie. 

§ 13. Gmina dodatkowo, w przypadku otrzymania zgłoszenia o zabłąkanym zwierzęciu przed przekazaniem 

go do schroniska prowadzić będzie działania polegające na podawaniu do publicznej wiadomości informacji 

o miejscu odnalezienia zwierzęcia i poszukiwaniu jego właściciela lub osoby chętnej do przejęcia nad nim opieki. 

Ogłoszenia umieszczane będą na stronie internetowej gminy. Jeżeli nie uda się ustalić właściciela psa, a zgłosi 

się osoba chętna do przejęcia opieki nad nim, to z osobą adoptującą zwierzę zostanie zawarta umowa adopcyjna. 

§ 14. Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych dla osób adoptujących zwierzę finansuje gmina na podstawie 

zawartej umowy. 

Rozdział 8. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 15. Usypianiu poddawane będą ślepe mioty. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze 

ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właściciela. 

§ 16. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt lub w przychodni weterynaryjnej. Wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do 

zwierząt. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy 

zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

§ 17. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

odpowiednie służby. 

Rozdział 9. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 18. Zwierzęta gospodarskie będą wyłapywane i przetransportowane przez  Firmę Handlowo – Usługową 

Mariusz Jurczyk ul. Strumień – Wierczki 27, 42-200 Zawiercie, do gospodarstwa rolnego Pana Bogdana Lecha 

Mzurów 22, 42-320 Mzurów. 

Rozdział 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 19. Całodobową opiekę weterynaryjną realizuje Przychodnia Weterynaryjna w Zawierciu ul. Senatorska 

34, 42-400 Zawiercie na podstawie zawartego porozumienia poprzez Firmę Handlowo – Usługową Mariusz 

Jurczyk ul. Strumień – Wierczki 27, 42-200 Zawiercie. 

Rozdział 11. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób wydatkowania tych środków 

§ 20. Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

w budżecie Gminy Niegowa  na 2023 rok zabezpieczone zostały środki finansowe w dziale 900, rozdziale 995, 

paragrafie 4300 w kwocie 89 530,00 złotych. 

§ 21. Środki finansowe wydatkowane będą na poszczególne zadania w wysokości: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – kwota 33 000,00 zł, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt – kwota 31 000,00 zł, 



 

3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt – kwota 3 000,00 zł, 

4) usypianie ślepych miotów – kwota 3 000,00 zł, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – kwota 2 000,00 zł, 

6) opiekę nad wolo żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – kwota 3 000,00 zł, 

7) na realizację zadania w zakresie dofinansowania kosztów sterylizacji psów i kotów – kwota 6 530,00 zł,      

8) realizacja na zakup karmy dla kotów wolno żyjących – kwota 2 000,00 zł, 

9) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – kwota 3 000,00 zł  

10) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

kwota 3 000,00 zł  


