
UCHWAŁA NR V/78/2019
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Racibórz na 2019 rok

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

Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) oraz po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza 

weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

i zarządców obwodów łowieckich

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Racibórz na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/586/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 

2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Racibórz na 2018 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka
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Załącznik do uchwały Nr V/78/2019

Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 marca 2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ NA 2019 ROK

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 122);

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Racibórz;

3) Programie - należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Racibórz na rok 2019;

4) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane przy 

ul. Komunalnej 9 w Raciborzu;

5) społecznych opiekunach (karmicielach kotów) - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które 

aktywnie, bezpłatnie oraz bezinteresownie włączają się do pomocy kotom wolno żyjącym, 
poprzez ich dokarmianie w wyznaczonych przez gminę miejscach;

6) schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa 

w art. 4 pkt 25 ustawy;

7) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo, które zapewni wydzielone 

miejsce, wyżywienie i opiekę zwierzętom innym niż te, którym opiekuje się schronisko dla 

zwierząt;

8) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa 

w art. 4 pkt 16 ustawy;

9) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 
w warunkach zależnych od człowieka;

10) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art.

4  pkt 18 ustawy;

11) humanitarnym traktowaniu zwierząt - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa

w art. 4 pkt 2 ustawy.

§ 2. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt poprzez:

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 schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt;

9) znakowanie /czipowanie/ psów w gminie.

§ 3. 1. Działania związane z realizacją Programu prowadzą:

1) gmina;

2) Schronisko, na podstawie umowy podpisanej z gminą;

3) inne podmioty, w tym organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy;

4) gospodarstwo rolne;

5) lekarz weterynarii.

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Prezydent Miasta 

Racibórz.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest 

poprzez umieszczanie ich w Schronisku.

2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca realizowane jest w sposób ciągły.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez Schronisko oraz inne podmioty, 

w tym Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt poprzez:

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienie dokarmiania kotów w miejscach ich przebywania, w tym zakup i wydawanie 

karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w wykazie 

prowadzonym przez Schronisko.

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 6. Na terenie gminy realizowane jest wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt 
w Schronisku lub gospodarstwie rolnym w sposób stały:

1) na podstawie pojedynczych zgłoszeń o pozostawionych bez opieki zwierzętach;

2) po zgłoszeniu interwencji do Straży Miejskiej, Schroniska, gospodarstwa rolnego lub 

Powiatowej Komendy Policji w Raciborzu;

3) odławianie będzie prowadzone zgodnie z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, wyłącznie 

przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który 

nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie przyczyni się do ich cierpienia;

4) w razie konieczności dopuszcza się odławianie zwierząt przy użyciu broni Palmera przez 

podmiot posiadający stosowne uprawnienia, po akceptacji gminy;

5) zwierzętom chorym lub rannym po ich przewiezieniu na teren Schroniska lub gospodarstwa 

rolnego należy niezwłocznie zapewnić pomoc weterynaryjną;

6) nieodebrane przez właścicieli w terminie 14 dni zwierzęta domowe oraz takie, dla których 

nie istnieje możliwość ustalenia właściciela mogą zostać przekazane do adopcji.
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Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 7. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt na zasadach ustalonych 

z podmiotem prowadzącym Schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji będą przeprowadzane wyłącznie przez uprawnionego 

lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta:

1) w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się 

właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu 

o poszukiwaniu nowych właścicieli;

2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia 

i/lub wiek, stwierdzone przez uprawnionego lekarza weterynarii.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez 

Schronisko oraz inne podmioty, w tym Organizacje społeczne, których statutowym celem działania 

jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

2. Informacje o poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt są zamieszczane 

niezwłocznie na stronie internetowej Schroniska lub innych podmiotów, w tym Organizacji 

społecznych lub/i prasie lokalnej.

Usypianie ślepych miotów

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez uprawnionego lekarza 

weterynarii współpracującego ze Schroniskiem.

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje uprawniony lekarz weterynarii 

w prowadzonej ewidencji przez Schronisko.

3. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, 
należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być 

wykonany przez uprawnionego lekarza weterynarii w sposób humanitarny, zgodnie z zasadami 

sztuki lekarsko - weterynaryjnej.

4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone i oddane odpowiednim 

podmiotom, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 10. Gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Jacka Mokrosa, zamieszkałego przy

ul. Wiejskiej 10, 42-713 Kochanowice, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mokros-

Projekt, zapewni miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizowane jest przez podmiot świadczący usługi na rzecz Schroniska.

Znakowanie /czipowanie/ psów w gminie

§ 12. 1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów realizują:
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1) Schronisko oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, z którym gmina ma podpisaną umowę poprzez:

a) czipowanie bezdomnych psów ze Schroniska, które adoptowane są przez podmioty mające 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w gminie,

b) czipowanie psów, których właściciele zamieszkują lub mają siedzibę na terenie gminy,

c) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy 

Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network;

2) gmina poprzez:

a) prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów, których właściciele zamieszkują lub mają 

siedzibę na terenie gminy oraz adoptowanych ze Schroniska przez podmioty mające miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w gminie,

b) nadzór nad wprowadzaniem danych do bazy Safe-Animal przez upoważnionego pracownika 

Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Racibórz,

c) prowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów.

2. Gmina pokrywa koszty elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują 

lub mają siedzibę na terenie gminy oraz bezdomnych psów adoptowanych ze Schroniska przez 

podmioty mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy, na poniższych zasadach:

1) zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonanie usług elektronicznego 

znakowania psów (czipowania). Zakłady, o których mowa powyżej, przed wykonaniem usługi 
czipowania przedkładają właścicielowi psa do wypełnienia formularz wniosku właściciela psa

o wpisanie psa do bazy „Rejestr posiadaczy psów” wraz z klauzulą wyrażenia zgody przez 

właściciela psa na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji 

Programu,

2) dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio zakładowi leczniczemu dla zwierząt, 
zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy.

3. Wykaz zakładów biorących udział w Programie zostanie umieszczony na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz.

§ 13. 1. Na realizację zadań wynikających z programu w budżecie na 2019 rok przewidziano 

350 000,00 zł. (trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), z czego:

1) 322 000,00 zł. – na działania, o których mowa w § 4-9, § 11 niniejszej uchwały ,

2) 10 000  zł. – na działania, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały,

3) 18 000,00 zł. – na działania, o których mowa w § 12 niniejszej uchwały .

2. Środki zostaną wydatkowane na podstawie zawartych umów.
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