
UCHWAŁA NR XLV/925/2023 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 16 marca 2023 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Gliwice w 2023 r. 

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), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 572), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Gliwice w 2023 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/925/2023 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 16 marca 2023 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA GLIWICE NA 2023 R. 

Za koordynację spraw związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach. 

§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Schronisko dla zwierząt (dalej: Schronisko) znajduje się w Gliwicach przy ul. Wschodniej 56 i jest 
zarządzane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach (dalej: Zarządca). 

2. Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta bezdomne, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie 
zwierząt, z terenu miasta Gliwice. 

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

1. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi realizuje Zarządca, poprzez: 

1) dokarmianie – tj. zakup i przekazywanie karmy organizacjom społecznym, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, na podstawie zawartych porozumień o współpracy; organizacje zobowiązane 
są do przekazywania karmy karmicielom kotów i do składania Zarządcy sprawozdania z realizacji zadania, 
na podstawie zawartego porozumienia o współpracy; 

2) leczenie – tj. przyjęcie zwierzęcia na okres leczenia do Schroniska lub wydawanie skierowań na leczenie 
w ramach zawartej umowy z lecznicą dla zwierząt. 

2. Zarządca realizuje plan ograniczenia populacji kotów wolno żyjących poprzez: 

1) przyjmowanie kotów do Schroniska celem sterylizacji lub kastracji, a po okresie rekonwalescencji 
odwożenie ich w miejsce bytowania; 

2) wydawanie mieszkańcom miasta Gliwice skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących 
na terenie miasta w ramach zawartej umowy z lecznicą dla zwierząt. 

3. Koszty związane ze sterylizacją lub kastracją kotów wolno żyjących pokrywa w całości Zarządca ze 
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku (do wyczerpania środków finansowych 
w danym roku). 

§ 3. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Na terenie miasta Gliwice podejmowane są stałe działania mające na celu odławianie bezdomnych 
zwierząt. 

2. Odławiane są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę 
dotychczas pozostawało. 

3. W pierwszej kolejności odławiane są zwierzęta chore, agresywne lub ras i gatunków za takie uznawane, 
a także stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka lub innych zwierząt, a w szczególności 
stwarzające zagrożenie epidemiologiczne. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób humanitarny, na zasadach i warunkach 
określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

5. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt domowych są prowadzone przez Zarządcę. 
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6. Odławianie zwierząt może odbywać się we współpracy ze Strażą Miejską, Policją, Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii oraz przy udziale organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. 

7. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe przewożone są do Schroniska lub innego miejsca 
zapewniającego im opiekę, a w przypadku zwierząt rannych lub ciężko chorych – bezpośrednio do lecznicy dla 
zwierząt. 

8. Po przewiezieniu do Schroniska zwierzęta są poddawane rejestracji, oględzinom, ewentualnej pomocy 
weterynaryjnej, kwarantannie, trwałemu oznakowaniu poprzez wszczepienie mikroprocesora, wymaganym 
szczepieniom i w przypadku braku przeciwwskazań medycznych zabiegom sterylizacji lub kastracji. 

§ 4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w Schronisku 

1. Zarządca realizuje program ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną 
sterylizację lub kastrację zwierząt przebywających w Schronisku, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 
przeciwwskazania medyczne do wykonania ww. zabiegów. 

2. Koszty związane ze sterylizacją lub kastracją zwierząt pokrywa w całości Zarządca ze środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku (do wyczerpania środków finansowych w danym 
roku). 

§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Zarządca koordynuje adopcje zwierząt bezdomnych przebywających w Schronisku. 

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Gliwice Zarządca realizuje 
poprzez: 

1) działalność informacyjną na stronach internetowych, 

2) prowadzenie akcji promujących adopcje zwierząt na terenie miasta Gliwice, 

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz 
wolontariuszami w ramach podpisanych porozumień o współpracy, 

4) współpracę ze szkołami. 

§ 6. Usypianie ślepych miotów 

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt z terenu miasta Gliwice, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 6 
ustawy o ochronie zwierząt, realizuje na wniosek Zarządcy lekarz weterynarii w ramach zawartej umowy 
z przychodnią weterynaryjną. 

2. Koszty związane z usypianiem ślepych miotów pokrywa w całości Zarządca ze środków finansowych 
zabezpieczonych na ten cel w danym roku (do wyczerpania środków finansowych w danym roku). 

§ 7. Wskazanie gospodarstwa rolnego 

1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie z terenu miasta Gliwice są kierowane za pośrednictwem Zarządcy 
do gospodarstwa rolnego, z którym podpisana jest umowa. Aktualnie jest to gospodarstwo rolne Jacka 
Mokrosa, ul. Wiejska 10, 42-713 Kochanowice. Gospodarstwo rolne na podstawie zawartej umowy utrzymuje 
stałą gotowość do zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierzęcia w gospodarstwie rolnym Zarządca podejmie starania 
w zakresie znalezienia dla niego miejsca we właściwym schronisku lub u nowego właściciela. 

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt 
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1. Zarządca zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami rannymi w wyniku zdarzeń 
drogowych na terenie miasta Gliwice. Informacje o zwierzętach, które uległy wypadkowi w wyniku zdarzeń 
drogowych, można zgłaszać do Straży Miejskiej, na Policję oraz bezpośrednio do Schroniska. 

2. Zarządca zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom rannym w wyniku zdarzeń drogowych 
na terenie miasta Gliwice w ramach zawartej umowy z lecznicą dla zwierząt. Aktualnie całodobową opiekę 
weterynaryjną świadczy Przychodnia Weterynaryjna spółka cywilna Barbara Kręczyńska, Beata Hajdas-Hałun, 
Jacek Spólnicki, Andrzej Hałun, ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice. 

§ 9. Plan znakowania zwierząt 

1. Zarządca, w ramach zawartej umowy z lecznicą dla zwierząt, realizuje program trwałego znakowania 
wszystkich zwierząt przebywających w Schronisku poprzez wszczepienie im mikroprocesorów. Aktualnie 
zadanie realizuje AMICUS Praktyka Weterynaryjna spółka cywilna Małgorzata Jaworska-Staszkiewicz, Jan 
Soliński, ul. Pszczyńska 2, 44-100 Gliwice. 

2. W ramach zawartej umowy z lecznicą dla zwierząt Zarządca realizuje również program dobrowolnego, 
nieodpłatnego wszczepiania mikroprocesorów zwierzętom w wieku od 6 miesiąca życia, nieprzeznaczonym 
do wprowadzania do obrotu i posiadającym właścicieli z terenu miasta Gliwice. 

3. Dane z mikroprocesorów można odczytać w Schronisku, lecznicy dla zwierząt AMICUS Praktyka 
Weterynaryjna spółka cywilna Małgorzata Jaworska-Staszkiewicz, Jan Soliński oraz w siedzibie Straży 
Miejskiej. 

4. Dane o zwierzętach, które posiadają wszczepiony mikroprocesor, dostępne są w międzynarodowej bazie 
danych Safe Animal, co pozwala na szybkie odszukanie właścicieli zagubionych zwierząt. 

§ 10. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie 

1. Zarządca w ramach zawartej umowy z lecznicą dla zwierząt realizuje plan sterylizacji lub kastracji 
zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod opieką których 
zwierzęta pozostają. 

2. Kastracją lub sterylizacją mogą być objęte zwierzęta, u których nie istnieją przeciwwskazania medyczne 
do wykonania tych zabiegów, i posiadające właścicieli z terenu miasta Gliwice. 

3. Koszty związane z realizacją planu sterylizacji lub kastracji zwierząt pokrywa Zarządca ze środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku (do wyczerpania środków finansowych w danym 
roku). 

§ 11. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

1. Środki finansowe na realizację programu są zabezpieczone uchwałą nr XLII/866/2022 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2023 r. 

2. Środki finansowe na realizację programu w 2023 r. ustala się w kwocie 1 880 250,00 zł. 

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu w 2023 r. będą wydatkowane na: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku – w kwocie nie większej niż 1 587 950,00 zł; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – w kwocie nie większej niż 55 000,00 zł; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt – w kwocie nie większej niż 50 000,00 zł; 

4) obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w Schronisku – w kwocie nie większej niż 
85 000,00 zł; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – w kwocie nie większej niż 6 000,00 zł; 

6) usypianie ślepych miotów – w kwocie nie większej niż 300,00 zł; 

7) zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym - w kwocie 
nie większej niż 10 000,00 zł; 
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8) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – w kwocie 
nie większej niż 30 000,00 zł; 

9) znakowanie zwierząt – elektroniczną identyfikację zwierząt poprzez wszczepianie mikroprocesorów – 
w kwocie nie większej niż 6 000,00 zł; 

10) sterylizację lub kastrację zwierząt w gminie – w kwocie nie większej niż 50 000,00 zł. 
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