
UCHWAŁA NR XXIX/232/21 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2021 r.” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
- Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 

RADA GMINY PILCHOWICE 
uchwala 

§ 1. Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Pilchowice na 2021 r.” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Pilchowice. 

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

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Pilchowice. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Agata Mosiądz - Kramorz 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/232/21 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 25 marca 2021 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PILCHOWICE NA 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma 
zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt 
gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice. 

§ 1. Wprowadzenie 

Podstawę prawną do działań Gminy w zakresie ochrony zwierząt stanowi: 

·Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 
zm.), 

·Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 638), 

·Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), 

·Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 ) 

·Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) 

 Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Pilchowice uchwały w sprawie „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 
2021 r.”, zwanego dalej Programem jest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy 
psów i kotów, ponieważ bezdomność tych zwierząt jest największa w całym kraju, również przypadki 
bezdomności tych zwierząt coraz częściej pojawiają się na terenie Gminy Pilchowice. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

a) niekontrolowane rozmnażanie, 

b) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

c) ucieczki zwierząt, 

d) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

e) panujące mody na dane rasy zwierząt, 

f) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Sterylizacja i kastracja, czyli pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych oraz 
domowych to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. 
Program zakłada obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 
przyjętych do Schroniska. 

Koty wolno żyjące, bytujące w pobliżu budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu 
wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są 
zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać i umieszczać w Schronisku, lecz stwarzać 
warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W ramach wymogów ustawowych 
względem populacji kotów wolno żyjących, Urząd Gminy w Pilchowicach planuje wspierać osoby 
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społecznie opiekujące się tymi zwierzętami poprzez zapewnienie karmy, przeznaczonej na dokarmianie 
kotów wolno żyjących oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

Ilekroć mowa w niniejszej uchwale o: 

1. „Schronisku” – rozumie się przez to Schronisko dla zwierząt, z którym Wójt Gminy Pilchowice podpisze 
umowę w sprawie wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w danym roku, 

2. „zwierzętach domowych” – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub w innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzysza, tj. psy i koty; 

3. „zwierzętach bezdomnych” – rozumie się przez to zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 
opieką trwale dotąd pozostawały; 

4. „humanitarnym traktowaniu zwierząt” – rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby 
zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i właściwe warunki bytowania. 

§ 3. Cele i zadania Programu 

1. Do celów Programów należy: 

1.1zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

1.2zapobieganie bezdomności zwierząt, 

1.3zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt, 

1.4zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pilchowice. 

2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 

2.1.odławianie zwierząt bezdomnych, 

2.2.zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2.3.opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

2.4.obligatoryjną sterylizację, kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

2.5.usypianie ślepych miotów, 

2.6.poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

2.7.wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

2.8.zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, 

2.9.oznakowanie zwierząt, 

2.10.działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

§ 4. Wykonawcy Programu 

1. Działania związane z realizacją Programu prowadzi Referat Planowania Przestrzennego Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pilchowice przy pomocy: 

1.1. Komisariatu Policji w Knurowie poprzez Dzielnicowych z terenu Gminy Pilchowice, 

1.2. Sołtysów, 

1.3. Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku, 
44-207 Rybnik ul. Majątkowa 42, 

1.4. Gabinetu Weterynaryjnego: Pan Wojciech Dudek, 44-145 Pilchowice przy ul. Słonecznej 9, 

1.5. Gospodarstwa rolnego: Pan Tomasz Marcalik, 44-145 Stanica ul. Krótka 9, 

1.6. Organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, których statutowym celem jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy, 
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1.7. Opiekunów zwierząt, wolontariuszy. 

2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Pilchowice za pośrednictwem Zastępcy Kierownika Referatu 
Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 

§ 5. Odławianie zwierząt  

1. Odławianie zwierząt bezdomnych realizowane jest w sposób stały na podstawie umowy zawartej ze 
Schroniskiem, przy współpracy z Urzędem i Sołtysami, zgodnie z zasadami: 

1.1.wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie realizowane każdorazowo na podstawie zgłoszenia 
telefonicznego, 

1.2.odławianiem są 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, 

1.3.odłowione z terenu Gminy zwierzęta dowożone są do Schroniska, gdzie mają zapewnioną niezbędną 
opiekę weterynaryjną, 

1.4.odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu sprzętu 
specjalistycznego przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia 
i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia, 

1.5.transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

2. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone są przez pracowników Schroniska dla 
bezdomnych zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku, 44-207 Rybnik ul. Majątkowa 42. 

3. Zwierzęta bezdomne trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia 
w okresie 14 dni od daty umieszczenia w schronisku są trwale znakowane poprzez podskórne wszczepienie 
elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane do bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz 
postępowania adopcyjnego. 

4. Wyłapywanie, transport i przetrzymywanie w schronisku odłowionych zwierząt odbywa się zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie zadając cierpienia, a także nie stwarzając zagrożenia 
dla życia i zdrowia zwierząt. 

§ 6. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku przez Gminę Pilchowice realizowane jest 
poprzez: 

1.1.zawarcie umowy ze Schroniskiem na świadczenie usług umieszczania w schronisku wyłapanych 
z terenu Gminy Pilchowice bezdomnych zwierząt, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki 
właściciela, 

1.2.zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom oraz 
tym, które utraciły opiekuna, zebranym z terenu Gminy Pilchowice. 

2. Usługi umieszczania bezdomnych zwierząt domowych w Schronisku pełni Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku, 44-207 Rybnik ul. Majątkowa 42. 

3. Zwierzęta bezdomne trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia 
w okresie 14 dni od daty umieszczenia w schronisku podlegają zabiegom sterylizacji lub kastracji oraz są 
trwale znakowane poprzez podskórne wszczepienie elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane do 
bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego. 

§ 7. Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Pilchowice sprawowana jest przez Referat 
Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pilchowice, 
przy pomocy wolontariuszy sprawujących opiekę nad wolno żyjącymi kotami, zarejestrowanych na podstawie 
złożonych deklaracji. 

2. Opieka obejmuje w szczególności: 
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2.1. wydawanie karmy w okresie jesienno-zimowym wolontariuszom sprawującym opiekę nad wolno 
żyjącymi kotami zarejestrowanym w Urzędzie Gminy Pilchowice, 

2.2. leczenie zwierząt potrąconych w wypadkach komunikacyjnych, 

2.3. przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. 

3. Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Pilchowice wykonywana jest w Gabinecie 
Weterynaryjnym: Pana Wojciecha Dudka zlokalizowanym w Pilchowicach przy ul. Słonecznej 9, 

4. Odławianie wolno żyjących kotów w celu dokonania zabiegu sterylizacji, kastracji, odrobaczania 
dokonuje zarejestrowany opiekun wolno żyjących kotów, po uprzednim otrzymaniu pisemnego skierowania na 
zabieg wydanym przez pracownika Referatu Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pilchowicach. 

§ 8. Sterylizacja, kastracja, leczenie oraz eutanazja zwierząt w schronisku 

1. W zależności od sytuacji i potrzeby zwierzęta są poddawane sterylizacji, kastracji, leczeniu lub eutanazji. 

2. Zabiegi sterylizacji, kastracji, leczenia lub poddawania eutanazji dokonywane są wyłącznie przez 
uprawnionego lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich 
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów 

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt dokonywane jest na podstawie zawartej umowy z lekarzem 
weterynarii Panem Wojciechem Dudek prowadzącym Gabinet Weterynarii w Pilchowicach przy 
ul. Słonecznej 9. 

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy 
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

3. Zabieg uśpienia ślepych miotów zwierząt odbywa się w sposób humanitarny, bez zadawania cierpienia 
fizycznego i psychicznego poprzez podanie środka usypiającego przez uprawnionego lekarza weterynarii. 

4. Zwłoki uśpionych zwierząt są odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie 
służby do tego przeznaczone. 

§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz proces adopcji realizowany będzie przez 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Rybniku w ramach zawartej umowy z Gminą Pilchowice. 

§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

1. Odłowione lub odebrane właścicielom zwierzęta gospodarskie na podstawie Decyzji Wójta Gminy 
oddawane są pod opiekę innego gospodarstwa rolnego. 

2. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Tomasza Marcalika w Stanicy przy ul. Krótkiej 9, które 
w oparciu o zawartą z Gminą Pilchowice umową, transportuje, przyjmuje i zapewnia opiekę zwierzętom 
gospodarskim przekazanym przez Gminę Pilchowice. 

3. Odłowione zwierzęta zapewnione mają godziwe warunki bytu, ochronę, wyżywienie, obsługę i opiekę 
weterynaryjną. 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt 

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 
Gminy Pilchowice zapewniana jest poprzez: 

1. zawarcie umowy z lekarzem weterynarii Wojciechem Dudek prowadzącym Gabinet Weterynaryjny 
w Pilchowicach przy ul. Słonecznej 9, w celu zapewnienia świadczeń w zakresie opieki weterynaryjnej 
udzielanej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
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2. zawarcie umowy z Jackiem Wąsińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Leśne 
Pogotowie” z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kościuszki 70, w celu zapewnienia opieki weterynaryjnej 
zwierzętom dzikim, które zostały ranne w zdarzeniu drogowym. 

§ 13. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym: 
Edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego 
traktowania poprzez: 

- zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści  programowych 
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 
i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, 

- ograniczanie liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, 

- pomoc w organizowaniu akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego 
traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami. 

§ 14. Plan znakowania zwierząt 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów realizują Schronisko - poprzez podskórne wszczepienie 
elektronicznych identyfikatorów po upływie 14 dni od daty umieszczenia psa w Schronisku, na potrzeby 
późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego. 

§ 15. Źródło finansowania programu 

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2021 r. zabezpieczone zostały 
w budżecie Gminy Pilchowice i wynoszą w 2021 roku 39 500,00 zł. Podział środków na poszczególne 
zadania związane z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt przedstawiono w poniższej tabeli. 

Lp. Jednostka realizująca Środki finansowe [zł] Zadania 

1 

Gmina Pilchowice w oparciu 
o umowę Nr PGO.2.2021  

z dn. 31.12.2020 r. ze 
Schroniskiem przy Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej 
ul. Majątkowa 42,  

44-207 Rybnik 

28 000,00 zł 

1)Odławianie, przyjęcie i przetrzymywanie 
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pilchowice. 
2)Zapewnienie stałej niezbędnej opieki 
weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom. 
3)Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja 
bezdomnych zwierząt przetrzymywanych 
w schronisku. 
4)Przetrzymywanie i obserwacja zwierząt 
podejrzanych o wściekliznę. 
5)Humanitarne usypianie zwierząt zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym „ślepych 
miotów”, grzebanie lub utylizacja padłych 
w schronisku zwierząt. 
6)Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt. 
7)Działania interwencyjne dotyczące bezdomnych 
zwierząt. 

2 

Gmina Pilchowice w oparciu 
o umowę Nr PŁ.13.2021  

z dn. 31.12.2020 r.  
z Gospodarstwem 

zastępczym/rolnym –  
rolnik indywidualny 

2 500,00 zł 

1)Zabezpieczenie pomieszczenia gospodarskiego w 
gospodarstwie rolnym w celu przyjęcia czasowo 
odebranego zwierzęcia gospodarskiego. 
2)Zapewnienie utrzymania i właściwej opieki nad 
tym zwierzęciem. 

3 

Gmina Pilchowice w oparciu 
o umowę Nr PGO.3.2021  

z dn. 31.12.2020 r. z Przychodnią 
Weterynaryjną – Lekarz 

Weterynarii 

8 000,00 zł 

1)Świadczenie całodobowej opieki weterynaryjnej, w 
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. 
2)Niezwłoczne podejmowanie działań na podstawie 
interwencji telefonicznych w przypadku stwierdzenia 
potrzeby uśmiercenia zwierzęcia uczestniczącego w 
zdarzeniu drogowym. 
3)Podejmowanie działań weterynaryjnych na 
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podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego 
dotyczących: 
-wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji wolno 
żyjących kotów, 
-szczepienia przeciw wściekliźnie wolno żyjących 
kotów, 
-leczenia wolno żyjących kotów, 
-usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kotów. 

4 Urząd Gminy w Pilchowicach 1 000,00 zł Zakup karmy w okresie jesienno-zimowym dla 
kotów wolno żyjących 

Powyższe kwoty będą wydatkowane na podstawie umów z podmiotami realizującymi zadania na rzecz 
Gminy Pilchowice zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jednolity - Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
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