
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.022.2022 

BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pyskowice 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.), w związku z § 4 uchwały nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pyskowice. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 25 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. 

§ 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej www.pyskowice.pl  
w zakładce "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE", Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, wraz z ogłoszeniem zamieszcza 
się projekt ww. uchwały. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały 
wymienionej w § 1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1057 z późn. zm.). 

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na formularzu zgłoszenia opinii należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub przekazać drogą elektroniczną na adres info@pyskowice.pl w terminie 
określonym w § 2. 

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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Załącznik do zarządzenia Nr RZ.0050.022.2022 

Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

Projekt 

z dnia 20 stycznia 2022 r. Zatwierdzony przez ......................... 

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Pyskowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego 
Inspektora Weterynarii, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals – Inspektorat Gliwice i koła 
łowieckie działające na terenie gminy Pyskowice oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na 
wniosek Burmistrza Miasta, uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Pyskowice, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/291/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Pyskowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

Załącznik do uchwały Nr .................... Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia....................2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Pyskowice 

Rozdział I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

Gmina realizuje zadanie poprzez: 

1) doprowadzanie bezdomnych zwierząt do schroniska pn. "Schronisko dla bezpańskich zwierząt w Bytomiu" 
ul. Łaszczyka 18, 41-923 Bytom (zwanego dalej schroniskiem dla zwierząt lub schroniskiem), 

2) zapewnianie doprowadzonym zwierzętom miejsca w schronisku w okresie nie krótszym niż 14 dni, 

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest ochrona zwierząt oraz 
z kołami łowieckimi działającymi na obszarze gminy, w celu zawiadomienia o konieczności doprowadzenia do 
schroniska dla zwierząt. 

Rozdział II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

Gmina realizuje zadanie poprzez: 

1) współpracę ze społecznymi opiekunami zwierząt oraz lekarzami weterynarii mającymi siedziby na terenie 
gminy, zgłaszającymi potrzebę podjęcia opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

2) współpracę ze społecznymi opiekunami zwierząt, właścicielami domów lub zarządcami, mieszkańcami 
i organizacjami społecznymi, w zakresie sprawowania bieżącej opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

3) zakup i wydawanie społecznym opiekunom zwierząt karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących 
w okresie zimowym, 
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4) monitorowanie skupisk kotów wolno żyjących, w celu zapewnienia im opieki, ograniczenia rozrodczości 
oraz zachowania czystości w miejscach ich dokarmiania, 

5) wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących przez lekarza weterynarii 
w Przychodni Weterynaryjnej Stanisław Marszałek z siedzibą w Pyskowicach, ul. Czyżyków 9. Na wniosek 
społecznego opiekuna zwierząt zostanie wystawione zlecenie na wykonanie zabiegu. Zlecenie realizuje 
społeczny opiekun zwierząt we wskazanej wyżej przychodni. 

Rozdział III. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt będą prowadzone w sposób stały przez 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "KONKRET" Anna Kornas, ul. Wyczółkowskiego 34/1, 41 902 
Bytom. 

2. Odławiane bezdomne zwierzęta będą przewożone do schroniska dla zwierząt. 

3. W przypadku odłowienia rannych lub chorych bezdomnych zwierząt, pierwszej pomocy udzieli im lekarz 
weterynarii z Przychodni Weterynaryjnej Stanisław Marszałek z siedzibą w Pyskowicach, ul. Czyżyków 9 lub 
schronisko, do którego zwierzę zostanie przewiezione. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, który 
nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. 

5. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt odbywa się środkami dostosowanymi do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt. 

Rozdział IV. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

Zwierzęta z terenu gminy Pyskowice doprowadzone do schroniska, zostaną poddane zabiegowi sterylizacji 
albo kastracji, po upływie 14 dni od ich umieszczenia w schronisku. 

Rozdział V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Gmina realizuje zadanie poprzez: 

1) współpracę ze schroniskiem, które w ramach umowy zapewniającej bezdomnym zwierzętom miejsce 
w schronisku, prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddania do adopcji 
bezdomnych zwierząt. Działania te odbywają się poprzez publikowanie ogłoszeń na stronie internetowej 
schroniska oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi propagującymi adopcję zwierząt, 

2) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu gminy Pyskowice na 
stronie internetowej i stronie portalu społecznościowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

Rozdział VI. Usypianie ślepych miotów 

1. Ślepe mioty będą usypiane w Przychodni Weterynaryjnej Stanisław Marszałek z siedzibą w Pyskowicach, ul. 
Czyżyków 9 przez lekarza weterynarii. 

2. Ślepe mioty w celu ich uśpienia w przychodni, o której mowa w pkt. 1, zostaną dostarczone przez 
społecznego opiekuna zwierząt, posiadającego zlecenie na wykonanie przedmiotowego zabiegu wystawione 
przez Urząd Miejski w Pyskowicach. 

Rozdział VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

1. Wskazuje się gospodarstwo rolne przy ul. Zaolszany 23 w Pyskowicach, celem zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich. 

2. Gospodarstwo rolne zapewnia pomieszczenie lub wybieg, pożywienie oraz pielęgnację – odpowiadające 
gatunkowi zwierzęcia, które zostało przekazane w ramach interwencji. 

3. Zgłoszeń należy dokonywać w punkcie pn.: „Alarm dla zwierząt” pod numerem telefonu 32/332-60-06, 
Straż Miejska w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3. 

Rozdział VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 
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1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
w Przychodni Weterynaryjnej Stanisław Marszałek z siedzibą w Pyskowicach, ul. Czyżyków 9. 

2. Zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy dokonywać w punkcie pn.: „Alarm 
dla zwierząt” pod numerem telefonu 32/332-60-06, Straż Miejska w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3. 

3. Po udzieleniu zwierzęciu pomocy przez lekarza weterynarii, zapewnia się transport zwierzęcia do 
schroniska. Transport realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "KONKRET" Anna Kornas, ul. 
Wyczółkowskiego 34/1, 41-902 Bytom. 

Rozdział IX. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt 

Gmina realizuje zadanie poprzez: 

1) znakowanie doprowadzonych bezdomnych zwierząt w schronisku, 

2) znakowanie psów przez lekarza weterynarii w Przychodni Weterynaryjnej Stanisław Marszałek z siedzibą 
w Pyskowicach, ul. Czyżyków 9, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Pyskowice. 

Rozdział X. Finansowanie Programu 

Na realizację zadań wynikających z Programu w budżecie Miasta na 2022 r. przeznacza się środki finansowe 
w wysokości 61.971,00 zł brutto; środki te będą wydatkowane na: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - 16.015,00 zł 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami: 16.736,00 zł, 

3) dokarmianie wolno żyjących kotów: 500,00 zł 

4) odławianie bezdomnych zwierząt - 15.800,00 zł 

5) sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt: 7.750,00 zł 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 1.450,00 zł 

7) usypianie ślepych miotów: 120 zł 

8) zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich: 1.000,00 zł 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: 
2.100,00 zł 

10) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt: 500,00 zł. 

Uzasadnienie Burmistrza Miasta do projektu uchwały 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy corocznie, do dnia 31 marca określa w drodze 
uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Pyskowice. 
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