Projekt
z dnia 3 września 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 638) oraz po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza
weterynarii, organizacje społeczne, których celem działania jest ochrona zwierząt i zarządców obwodów
łowieckich,
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Rybnika na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Rybnika
z dnia....................2021 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 2021 rok
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 638),
2) programie - należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na 2021 rok,
3) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy,
4) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy,
5) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy,
6) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od
człowieka, zgodnie z art. 4 pkt 21 ustawy,
7) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej, znajdujące się przy ul. Majątkowej 42, 44-207 Rybnik,
8) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne prowadzone przez p. Łukasza Durczoka,
znajdujące się w Pstrążnej 44-284, przy ul. Wyzwolenia na przeciwko nr 2,
9) humanitarnym traktowaniu zwierząt - należy przez to rozumieć traktowanie zwierząt, o którym 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,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących,
7) usypianie ślepych miotów,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
10) elektroniczne znakowanie zwierząt.
§ 3. 1. Działania związane z realizacją programu prowadzą:
1) Miasto Rybnik,
2) schronisko, na podstawie umowy podpisanej z Miastem Rybnik,
3) inne podmioty, w tym organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z Miastem Rybnik,
4) gospodarstwo rolne,
5) lekarz weterynarii.
2. Koordynatorem programu jest Prezydent Miasta Rybnika.
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§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Rybnika realizowane jest poprzez
umieszczenie ich w schronisku.
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest w sposób ciągły.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizuje:
1) Miasto Rybnik, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno
żyjących w okresie zimowym, kiedy występują temperatury ujemne i w okresie letnim, kiedy występują susze
oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
2) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta Rybnika realizuje schronisko zgodnie z
umową zawartą z Miastem Rybnik, w następujący sposób:
1) poprzez realizację wyłapywań stałych;
2) na podstawie pojedynczych, interwencyjnych zgłoszeń o zwierzętach bezdomnych przebywających w
miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka do Straży Miejskiej w Rybniku, Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Rybniku lub schroniska;
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) zwierzętom chorym lub rannym po ich przewiezieniu na teren schroniska zostanie niezwłocznie zapewniona
pomoc weterynaryjna;
5) wyłapane, nieodebrane przez właścicieli zwierzęta domowe oraz takie, dla których nie istnieje możliwość
ustalenia właściciela, w terminie 14 dni mogą zostać przekazane do adopcji.
§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Miasta Rybnika realizuje gospodarstwo rolne
zgodnie umową zawartą z Miastem Rybnik w następujący sposób:
1) na podstawie pojedynczych, interwencyjnych zgłoszeń do Straży Miejskiej w Rybniku lub Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2) 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.
§ 8. 1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w schronisku przeprowadzana jest po
odbytej dwutygodniowej kwarantannie i nieodebraniu zwierzęcia przez właściciela z wyjątkiem zwierząt, u których
istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.
2. Zabiegi sterylizacji oraz kastracji zwierząt w schronisku mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza
weterynarii.
§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje schronisko oraz organizacje społeczne,
których statutowym celem jest ochrona zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić
im należyte warunki bytowania.
§ 10. 1. Miasto Rybnik pokrywa 100% kosztów zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących oraz
usypiania ślepych miotów.
2. Opiekunom społecznym (karmicielom kotów wolno żyjących) wydawane są skierowania na zabiegi
sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz usypiania ślepych miotów.
3. Zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących oraz usypiania ślepych miotów mogą być dokonywane
wyłącznie przez lekarza weterynarii.
4. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla
nich właścicieli.
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5. 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 w sposób humanitarny, zgodnie
z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej.
6. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone i oddane odpowiednim podmiotom, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących oraz usypiania ślepych miotów wraz z ich ewidencją
realizuje lek. wet. Robert Czekalski, prowadzący gabinet weterynaryjny DINO znajdujący się w Rybniku 44-203,
przy ul. Żorskiej 19.
§ 11. Odłowione zwierzęta gospodarskie zostaną umieszczone w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez p.
Łukasza Durczoka przy ulicy Wyzwolenia na przeciwko nr 2 w Pstrążnej.
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
Miasto Rybnik realizuje poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem oraz lekarzem weterynarii Tomaszem
Wawrycą, prowadzącym gabinet weterynaryjny KONWET znajdujący się w Pstrążnej 44-284, przy ul. Słonecznej
13.
§ 13. Elektroniczne znakowanie zwierząt (czipowanie) obejmuje zwierzęta przebywające w schronisku, które
przekazywane są do adopcji.
§ 14. 1. Na realizację zadań wynikających z programu w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok przewidziano
410.760,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), z czego:
1) 341.220,00 zł na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
2) 5000,00 zł na odławianie bezdomnych zwierząt,
3) 18.940,00 zł na obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku,
4) 200,00 zł na poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) 13.000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,
6) 3.600,00 zł na dokarmianie kotów wolno żyjących,
7) 4.800,00 zł na elektroniczne znakowanie zwierząt,
8) 17.000,00 zł na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących,
9) 3000,00 zł na usypianie ślepych miotów,
10) 4000,00 zł na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.
2. Środki finansowe wydatkowane będą na podstawie zawartych umów.
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