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--. Y: wz i—- prawle-pr0gramu*0piek1'nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoéci zwierzqt
na terenie miasta Gliwice w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
Z2020 r., poz.7l3 ze zm.), an.11a ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 roku oochronie zwierzqt (t.j. Dz.U.
Z 2020 r., poz. 638) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Przyjmuje sie; program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoéci zwierzqt
na terenie miasta Gliwice w 2021 roku w brzmieniu okreélonym w zalqczniku do niniejszej uchwa1y.

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza si<-; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§3. Uchwa1a wchodzi wzycie po up1ywie 14 dni od dnia ogioszenia wDzienniku Urzqdowym

Wojewédztwa Slqskiego.
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Zaiqcznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice

z dnia.................. ..2021 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCI ZWIERZAT NA TERENIE MIASTA GLIWICE NA 2021 ROK

Za koordynacje spraw zwiqzanych z opieka, nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoéci zwierzqt na terenie miasta Gliwice odpowiedzialny jest Miejski Zarzqd Uslug Komunalnych
w Gliwicach.
§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisku dla zwierzqt
1. Schronisko dla Zwierzqt (dalej Schronisko) znajduje sie w Gliwicach przy ul. Wschodniej 56 ijest

zarzqdzane przez Miejski Zarzqd Usiug Komunalnych w Gliwicach (dalej Zarzqdca).
2. D0 Schroniska przyjmowane sq zwierzeta bezdomne, 0 ktérych mowa w art. 4 pkt 16 ustawy 0 ochronie

zwierzqt, z terenu miasta Gliwice.
§ 2. Opieka nad wolno iyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Opieke nad kotami wolno Zyjqcymi realizuje Zarzqdca, poprzez:

1) dokarmianie - tj. zakup iprzekazywanie karmy organizacjom spotecznym, ktérych statutovvym celem
dziaiania jest ochrona zwierzqt, na podstawie zawaitych porozumiefi owspéipracy; organizacje
zobowiqzane sa, do przekazywania karmy karmicielom kotéw ido skiadania Zarzqdcy sprawozdania
z realizacji zadania, na podstawie zawartego porozumienia 0 wspétpracy,

2) leczenie — tj. przyjecie zwierzecia na okres leczenia do Schroniska lub wydawanie skierowafi na leczenie
w ramach zawartej umowy z lecznicq dla zwierzqt.
2. Zarzqdca realizuje plan ograniczenia populacji kotéw wolno Zyjqcych poprzez:

1) przyjmowanie kotéw do Schroniska celem sterylizacji lub kastracji, apo okresie rekonwalescencji
odwozenie ich w miejsce bytowania, "

2) wydawanie mieszkaficom miasta Gliwice skierowafi na zabiegi sterylizacji i kastracji kotéw wolno
Zyjqcych na terenie Gliwic w ramach zawartej umowy z lecznica, dla zwierzqt,
3. Koszty zwiqzane ze sterylizacjq lub kastracjq kotéw wolno Zyjqcych pokrywa wcaiosci Zarzqdca

ze srodkéw finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku (do wyczerpania srodkéw finansowych
w danym roku).

§ 3. Odlawianie bezdomnych zwierzqt
1.Na terenie miasta Gliwice podejmowane sq state dziaiania majqce na celu odtawianie bezdomnych

zwierzqt.
2. Odtawiane sq zwierzeta domowe lub gospodarskie, ktére uciekiy, zabiqkaiy sie lub zostaly porzucone

przez cziowieka, a nie istnieje mozliwosé ustalenia ich wiasciciela lub il’lI16j osoby, pod ktérej opiekq zwierze
dotychczas pozostawaio.

3. W pierwszej kolejnosci odiawiane sq zwierzeta chore, agresywne lub ras i gatunkéw za takie uznawane,
a takie stwarzajqce zagrozenie dla Zycia i zdrowia cztowieka lub innych zwierzqt, a w szczegélnosci
stwarzajqce zagrozenie epidemiologiczne.

4. Odtawianie bezdomnych zwierzqt odbywa sie w sposéb humanitarny, na zasadach iwarunkach
okreélonych rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji zdnia 26 sierpnia. 1998 r.
w sprawie zasad i warunkéw wyiapywania bezdomnych zwierzqt.

5. Czynnosci zwiqzane z odiawianiem bezdomnych zwierzqt domowych sa, prowadzone przez Zarzqdce.
6. Odlawianie zwierzqt moie odbywaé sie we wspélpracy ze Strazq Miejskq, Policjq, Powiatowym

Lekarzem Weterynarii oraz przy udziale organizacji spotecznych, ktérych statutovvym celem dziatania jest
ochrona zwierzqt. 1
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7.0d1owione bezdomne zwierzeta domowe przewoione sq do Schroniska lub innego miejsca
zapewniajqcego im opieke, a w przypadku zwierzqt rannych lub ciezko chorych - bezposrednio do lecznicy dla
zwierzqt.

8. Po przewiezieniu zwierzqt do Schroniska zwierzeta sq poddawane rejestracji, ogledzinom, ewentualnej
pomocy weterynaryjnej, kwarantannie, trwaiemu oznakowaniu poprzez wszczepienie mikroprocesora,
wymaganym szczepieniom iw przypadku braku przeciwwskazafi medycznych zabiegom sterylizacji lub
kastracji.

§ 4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierzqt w Schronisku
1.Zarzqdca realizuje program ograniczenia populacji bezdomnych zwierzqt poprzez obligatoryjnq

sterylizacje lub kastracje zwierzqt przebywajqcych w Schronisku za wyjqtkiem zwierzqt, uktorych istniejq
przeciwwskazania medyczne do wykonania ww. zabiegow.

2. Koszty zwiqzane ze sterylizacjq lub kastracjq zwierzqt pokrywa wcaiosci Zarzqdca ze srodkow
finansowych zabezpieczonych na ten cel wdanym roku (do wyczerpania srodkow finansowych wdanym
roku).

§ 5. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt
1. Zarzqdca koordynuje adopcje zwierzqt bezdomnych przebywajqcych w Schronisku.
2. Poszukiwanie nowych wtascicieli dla bezdomnych zwierzqt z terenu miasta Gliwice Zarzqdca realizuje

poprzez:
1) dziaialnosé infonnacyjnq na stronach intemetowych,
2) prowadzenie akcji promujqcych adopcje zwierzqt na terenie miasta Gliwice,
3) wspoiprace z organizacjami pozarzqdowymi, ktorych statutowym celem dziatania jest ochrona zwierzqt

oraz wolontariuszami w ramach podpisanych porozumiefi o wspoipracy,
4) wspotprace ze szkoiami.

§ 6. Usypianie slepych miotow
1. Usypianie slepych miotow zwierzqt zterenu miasta Gliwice, o ktorych mowa w art. 11a ust. 2 pkt6

ustawy o ochronie zwierzqt, realizuje na wniosek Zarzqdcy lekarz weterynarii wramach zawartej umowy:
Przychodnia Weterynaryjna spoika cywilna Barbara Kreczyfiska, Beata Hajdas — Ha1un, Jacek Spolnicki,
Andrzej I—Ia1un, ul. Ku Doiom 6, 44-100 Gliwice.

2. Koszty zwiqzane 2 usypianiem s'1epych miotow pokrywa w caiosci Zarzqdca ze srodkow finansowych
zabezpieczonych na ten cel w danym roku (do vvyczerpania srodkow finansowych w danym roku).

§ 7. Wskazanie gospodarstwa rolnego
1. Bezdomne zwierzeta gospodarskie zterenu miasta Gliwice sq kierowane za poérednictwem Zarzqdcy

do gospodarstwa rolnego, z ktorym podpisana jest umowa. Aktualnie jest to gospodarstwo rolne Jacka
Mokrosa, ul. Wiejska 10, 42-713 Kochanowice. Gospodarstwo rolne utrzymuje, na podstawie zawartej umowy,
staiq gotowosé do zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzetom gospodarskim.

2. Jednoczeénie z umieszczeniem zwierzecia w gospodarstwie rolnym Zarzqdca podejmie starania
w zakresie znalezienia dla niego miejsca we w1as'ciwym schronisku lub u nowego wiaéciciela.

§ 8. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzefi drogowych z udzialem
zwierzqt

1. Zarzqdca zapewnia caiodobowq opieke weterynaryjnq zwierzetom rannym w wyniku zdarzefi drogowych
na terenie miasta Gliwice. Informacje o zwierzetach, ktére ulegly wypadkowi w wyniku zdarzefi drogowych
moina zglaszaé do Strazy Miejskiej, na Policje oraz bezposrednio do Schroniska.

2. Zarzqdca zapewnia caiodobowq opieke weterynaryjnq zwierzetom rarmym w wyniku zdarzefi drogowych
na terenie miasta Gliwice w ramach zawartej umowy z lecznicq dla zwierzqt: Przychodnia Weterynaryjna
spoika cywilna Barbara Kreczyfiska, Beata Hajdas — Haiun, Jacek Spolnicki, Andrzej Haiun, ul. Ku Doiom 6,
44-100 Gliwice.

§ 9. Plan znakowania zwierzqt
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1. Zarzqdca wramach zawartej umowy zlecznicq dla zwierzqt, tj. AMICUS Praktyka Weterynaryjna
spc'>1ka cywilna Ma1gorzata Jaworska-Staszkiewicz, Jan Solifiski, ul Pszczyfiska 2, 44-100 Gliwice realizuje
program trwa1ego znakowania wszystkich zwierzqt przebywajqcych w Schronisku poprzez wszczepienie im
mikroprocesorow.

2. W ramach zawartej umowy 2 lecznicq dla zwierzqt Zarzqdca realizuje rowniez program dobrowolnego,
nieodp1atnego wszczepiania mikroprocesorow zwierzetom wwieku od 6 miesiqca Zycia, nieprzeznaczonym
do wprowadzania do obrotu i posiadajqcym wlascicieli 2 terenu miasta Gliwice.

3. Dane 2 mikroprocesorow mo2na odczytaé w Schronisku, lecznicy dla zwierzqt AMICUS Praktyka
Weterynaryjna spolka cywilna Ma1gor2ata Jaworska-Staszkiewicz, Jan Solifiski oraz w siedzibie Strazy
Miejskiej.

4. Dane o zwierzetach, ktore posiadajq wszczepiony mikroprocesor, dostepne sq w miedzynarodowej bazie
danych Safe Animal, co pozwala na szybkie odszukanie w1ascicie1i zagubionych zwierzqt.

§ 10. Plan sterylizacji lub kastracji zwierzqt w gminie
1. Zarzqdca w ramach zawartej umowy zlecznicq dla zwierzqt realizuje plan sterylizacji lub kastracji

zwierzqt w gminie przy pe1nym poszanowaniu praw w1ascicieli zwierzqt lub innych oséb, pod opiekq ktorych
zwierzeta pozostajq.

2. Kastracjq lub sterylizacjq mogq byé objete zwierzeta, u ktorych nie istniejq przeciwwskazania medyczne
do wykonania tych zabiegow i posiadajqce w1ascicieli 2 terenu miasta Gliwice.

3. Koszty zwiqzane 2 realizacjq planu sterylizacji lub kastracji zwierzqt pokrywa Zarzqdca ze érodkow
finansowych zabezpieczonych na ten cel wdanym roku (do wyczerpania srodkow finansowych wdanym
roku).

§ 11. §rodki finansowe przeznaczone na realizacje programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt

1. 8rodki finansowe na realizacje Programu sq zabezpieczone uchwa1q nr XXII/437/2020 Rady Miasta
Gliwice 2 dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie bud2etu miasta Gliwice na 2021 rok.

2. 8rodki finansowe na realizacje Programu w 2021 roku ustala sie w kwocie 1 682 671,00 21.
3. 8r0dki finansowe przeznaczone na realizacje Programu w 2021 roku bedq wydatkowane na:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w Schronisku w kwocie nie wiekszej ni2 1 420 371 21,
2) opieke nad wolno Zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie w kwocie nie wiekszej ni2 55 000 21,
3) od1awianie bezdomnych zwierzqt w kwocie nie wiekszej ni2 60 O00 21,
4)ob1igato1yjnq steiylizacje ikastracje zwierzqt przebywajqcych w Schronisku wkwocie nie wiekszej ni2

60 000 21,
5) poszukiwanie w1as'cicie1i dla bezdomnych zwierzqt w kwocie nie wiekszej ni2 6 000 21,
6) usypianie slepych miotow w kwocie nie wiekszej ni2 300 21,
7) zapewnienie bezdomnym zwierzetom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym w kwocie
nie wiekszej ni2 6 000 21,

8) ca1odobowq opieke weterynaiyjnq w przypadkach zdarzefi drogowych 2 udzia1em zwierzqt w kwocie
nie wiekszej ni2 10 000 21,

9) znakowanie zwierzqt — elektronicznq identyfikacje zwierzqt poprzez wszczepianie mikroprocesorow
w kwocie nie wiekszej ni2 5 000 21,

10) sterylizacje lub kastracjq zwierzqt w gminie w kwocie nie wiekszej ni2 60 O00 21.
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Uzasadnienie
Ustawa o ochronie zwierzqt naklada na miasto obowiqzek corocznego podejmowania, w fonnie uchwa1y

Rady Miasta, programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt
na terenie gminy.
Zgodnie 2 art. lla ust. 7 ustawy o ochronie zwierzqt niniejszy program na 2021 rok 2osta1 zaopiniowany

przez powiatowego lekarza weterynarii, organizacje spo1eczne d2ia1ajqce na terenie miasta Gliwice, ktorych
statutowym celem dzia1ania jest ochrona zwierzqt oraz dzierzawcow izarzqdcow obwodow 1owieckich,
d2ia1ajqcych na terenie miasta Gliwice.
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