Projekt
z dnia 5 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2021 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 638) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Tychach, Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Powiatu Mikołowskiego "Pro Animali" ul. Łąkowa
18a 43-173 Łaziska Górne, Tyskiego Koła Łowieckiego „TUMAK" z siedzibą w Katowicach ul. B.
Żeleńskiego 98a, Koła Łowieckiego "BAŻANT" z siedzibą w Łaziskach Górnych ul. Leśna 18, Koła
Łowieckiego "CIETRZEW" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 5,
Koła Łowieckiego ”BÓR" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Gen. Stanisława Maczka 16, na wniosek
Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2021 roku" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 stycznia 2021 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Mikołów w 2021 roku.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w Programie mowa jest o:
1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Mikołów, aparat pomocniczy przy pomocy,
którego Burmistrz Mikołowa wykonuje zadania,
2. Wydziale Ochrony Środowiska - należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Mikołów, komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Mikołów,
3. Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.
Jaworznickiej 67 w Chełmku,
4. Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Mikołowie, która jest komórką
organizacyjną Urzędu Miasta Mikołów,
5. Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt
nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt
w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt,
6. Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty przebywające w otoczeniu człowieka,
urodzone lub żyjące na wolności,
7. Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2021 roku”,
8. Gabinecie Weterynaryjnym - należy przez to rozumieć:
a) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztofa Sikorskiego z siedzibą w Mikołowie przy
ul. Konstytucji 3 Maja 13,
b) POLVET HEALTHCARE Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu, ul. Powstańców 7 Klinika Weterynaryjna w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5,
c) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Mirosława Lewicka ul. Rybnicka 1Mikołów,
d) Gabinet Weterynaryjny Doktor Wojtek, lek. wet. Wojciech Adamski ul. Gliwicka 44 Mikołów.
§ 2. Realizatorami Programu są:
1. Burmistrz Mikołowa, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska,
2. Straż Miejska w Mikołowie,
3. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Jaworznickiej 67 w Chełmku,
4. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Sikorski z siedzibą w Mikołowie przy
ul. Konstytucji 3 Maja 13,
5. POLVET HEALTHCARE Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu, ul. Powstańców 7
- Klinika Weterynaryjna w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5,
6. MOKROS – PROJEKT Jacek Mokros ul. Wiejska 10, z siedzibą w Kochanowicach, powiat
Lubliniec,
7. Stowarzyszenie "Pro Animali" z siedzibą w Łaziskach Górnych , ul. Łąkowa 18a.
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Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów,
opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
a) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mikołów oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi,
b) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
c) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
d) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych,
e) odławianie bezdomnych zwierząt,
f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,
g) usypianie ślepych miotów,
h) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
i) plan znakowania zwierząt w gminie.
Rozdział 3.
IDENTYFIKACJA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH
§ 4. Identyfikację zwierząt, w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez
wszczepienie czipów przyjętym bezdomnym psom i kotom z terenu gminy Mikołów.
Rozdział 4.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5. 1 Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację,
w szczególności psów i kotów realizują:
a) Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
przyjętych do Schroniska po okresie 14 dni, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek,
b) Wydział Ochrony Środowiska poprzez wydawanie opiekunom (karmicielom) kotów wolno
żyjących
skierowań
na
zabiegi
sterylizacji
lub
kastracji
w Gabinecie
Weterynaryjnym lek. wet. Krzysztof Sikorski z siedzibą w Mikołowie przy ul. Konstytucji
3 Maja 13,
2. Gmina Mikołów dokonuje zapłaty za usługi, o których mowa w ust. 1 pkt b bezpośrednio na
konto Gabinetu Weterynaryjnego, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie
otrzymanej faktury.
Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mikołów realizują:
1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Jaworznickiej 67 w Chełmku, przez przyjmowanie
zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez pracowników i mieszkańców gminy
Mikołów, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków przyjęcia do schroniska,
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2) Gmina Mikołów, przez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich z terenu gminy Mikołów, jakim jest MOKROS–PROJEKT Jacek
Mokros ul. Wiejska 10, Kochanowice, powiat Lubliniec.
§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizuje Gmina
Mikołów poprzez Wydział Ochrony Środowiska w drodze:
1) zakupu i wydawania karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących po zaakceptowaniu
złożonego wniosku,
2) zakupu domków całorocznych dla kotów wolno żyjących,
3) przyjmowania interwencji w sprawach kotów wolno żyjących zgłaszanych przez mieszkańców,
Straż Miejską, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie i przekazywania ich
do Gabinetu Weterynaryjnego lek. wet. Krzysztof Sikorski z siedzibą w Mikołowie przy
ul. Konstytucji 3 Maja 13 lub do POLVET HEALTHCARE Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą
w Orzeszu, ul. Powstańców 7 - Klinika Weterynaryjna w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
5 w przypadku konieczności udzielenia pomocy wymaganej ze względu na stan zdrowia.
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania. Umowa Gminy Mikołów z Jarosławem Kołodziejczykiem Gabinet
Weterynaryjny „ANIMAL-VETZASOLE” 32-600 Oświęcim ul. Garbarska 10, prowadzącym
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67, zawiera uprawnienia
dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska do przeprowadzania kontroli wykonywanych
usług przez Wykonawcę. Istnieje możliwość uzyskania informacji o liczbie zwierząt
wysterylizowanych/wykastrowanych przyjętych z terenu Gminy Mikołów i wracających poprzez
adopcję na teren Mikołowa,
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku ul. Jaworznicka 67, poprzez promocję adopcji
zwierząt ze Schroniska, które udostępniać będzie ogłoszenia o adopcji na stronie internetowej
www.schroniskochelmek.pl oraz na stronie internetowej facebook.
§ 9. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mikołów realizują:
1) Pracownicy Schroniska, przeszkoleni w zakresie humanitarnego odławiania zwierząt domowych,
a także wyposażeni w odpowiedni sprzęt podczas interwencji, którzy po zakończonych działaniach
przewożą odłowione zwierzęta do Schroniska,
2) Lekarz weterynarii Kliniki Weterynaryjnej w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 5, POLVET
HEALTHCARE Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu ul. Powstańców 7, z którym
umowę podpisała Gmina Mikołów, między innymi w przypadku rannych zwierząt, które uległy
wypadkowi i konieczne jest udzielenie im natychmiastowej, pierwszej pomocy.
2. Zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 6
pkt 2 Programu.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizują:
1) Klinika Weterynaryjna w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5, POLVET HEALTHCARE
Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu ul. Powstańców 7, przez zapewnienie
całodobowego dyżuru lekarza weterynarii,
2) Gmina Mikołów poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w klinice Weterynaryjnej przy
ul. Żwirki i Wigury 5, POLVET HEALTHCARE Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą
w Orzeszu ul. Powstańców 7, w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielonej zwierzętom
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bezdomnym - psom i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Mikołów, w związku z interwencjami
podejmowanymi przez Straż Miejską.
§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt, realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) Wydział Ochrony Środowiska poprzez zawartą umowę przez Gminę Mikołów z Gabinetem
Weterynaryjnym
lek.
wet.
Krzysztofem
Sikorskim
z siedzibą
w Mikołowie
ul. Konstytucji 3 Maja 13 na finansowanie zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt,
w szczególności psów i kotów bezdomnych na następujących zasadach:
a) dokonanie zabiegu następuje po pozytywnym rozpatrzeniu przez Wydział Ochrony Środowiska
złożonego wniosku,
b) Gmina Mikołów dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto Gabinetu
Weterynaryjnego
lek.
wet.
Krzysztofa
Sikorskiego
z siedzibą
w Mikołowie,
ul. Konstytucji 3 Maja 13, zgodnie z zawartą umową, na podstawie faktur wystawionych przez
Gabinet Weterynaryjny.
§ 12. Plan znakowania zwierząt w gminie
1. Plan znakowania zwierząt na terenie gminy Mikołów obejmuje:
a) nieodpłatne czipowanie psów i kotów oraz darmowy wpis do Międzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal należących do właścicieli zwierząt, którzy zameldowani są na terenie gminy Mikołów,
posiadających Kartę Mikołowianina,
b) odpłatny koszt implantacji czipa oraz bezpłatny koszt czipa dla psów i kotów, a także darmowy
wpis do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal w przypadku, gdy właściciele zwierząt
zameldowani są na terenie gminy Mikołów jednak nie posiadają Karty Mikołowianina
z zastrzeżeniem ust.1c,
c) nieodpłatne czipowanie psów i kotów oraz darmowy wpis do Międzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal dla właścicieli zwierząt, którzy zameldowani są na terenie gminy Mikołów, do czasu
wycofania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej obostrzeń dotyczących COVID-19,
2. Zaczipowany pies lub kot musi mieć ukończony 12 tydzień życia,
3. Znakowanie psów lub kotów nie dotyczy zwierząt z hodowli,
4. Znakowanie psów i kotów przeprowadzane jest w następujących lecznicach:
a) Gabinet Weterynaryjny lekarz weterynarii Mirosława Lewicka ul. Rybnicka 1 Mikołów,
b) Gabinet Weterynaryjny lekarz weterynarii Krzysztof Sikorski ul. Konstytucji 3 Maja 13 Mikołów,
c) Klinika Weterynaryjna Teodorowscy ul. Żwirki i Wigury 5 Mikołów,
d) Gabinet Weterynaryjny Doktor Wojtek, lek. wet. Wojciech Adamski ul. Gliwicka 44 Mikołów,
5. W gabinecie weterynaryjnym właściciele psów i/lub kotów zobowiązani są do okazania
książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia.
W przypadku psów właściciel dodatkowo zobowiązany jest do okazania aktualnego
zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie,
6. Znakowanie psów i kotów jest nieobowiązkowe,
7. Ostateczny termin oznakowania czipem psów i/lub kotów upływa 30 listopada 2021 r.,
8. Identyfikację zwierząt bezdomnych w szczególności psów i kotów przyjętych z terenu gminy
Mikołów realizuje Schronisko poprzez wszczepienie czipów.
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Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie gminy Mikołów na rok 2021 w wysokości 169.935,12 złotych w dyspozycji Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołów i przeznaczone są na:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku (w tym obligatoryjna sterylizacja
lub kastracja oraz poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych) - 89.600,00zł
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami tj. sterylizacja lub kastracja, odrobaczanie, odpchlenie,
leczenie chorób, usuwanie kleszczy - 16.100,00 zł, dokarmianie - 2.000,00zł, zakup domków
całorocznych - 2.000,00zł
3. elektroniczne znakowanie psów i kotów - 2.160,00zł
4. odławianie bezdomnych zwierząt wraz z transportem do schroniska - 20.000,00zł
5. usypianie ślepych miotów - 150,00zł
6. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt - 32.863,64zł
7. opieka i utrzymanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 2.061,48zł
8. rezerwa na dodatkowe wydatki - 3.000,00zł
§ 14. Środki finansowe na poszczególne zadania objęte programem wydatkowane będą
w kolejności złożonych wniosków do wyczerpania zaplanowanych wydatków w budżecie gminy.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2021 r.
„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę (art. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt).
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gminy.
W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada gminy
określa, w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom przez Gminę. W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów
w 2021 roku, który stanowi załącznik do uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich
zadań jak:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
3. odławianie bezdomnych zwierząt.
4. obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku.
5. poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych.
6. usypianie ślepych miotów.
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
9. plan znakowanie zwierząt w gminie.
Większość zadań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności
tych zwierząt jest duża w całym kraju.
W Schronisku dla Zwierząt Bezdomnych w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67 sprawowana jest
opieka głównie nad psami i kotami. W 2020 roku gmina Mikołów współpracowała ze Społecznym
Schroniskiem dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej, gdzie z terenu gminy
Mikołów trafiło 80 zwierząt: 54 psów i 26 kotów. W 2019 roku do Schroniska trafiły:
123 zwierzęta: 76 psów i 47 kotów. W latach 2018 i 2019 gmina współpracowała ze Schroniskiem
dla zwierząt w Chełmku. W ostatnim roku zmniejszyła się ilość zwierząt zarówno (psów jak
i kotów) przyjętych do schroniska w porównaniu z rokiem poprzednim.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1. niekontrolowane rozmnażanie,
2. porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3. ucieczki zwierząt,
4. łatwość pozyskiwania zwierząt
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Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, Rada gminy ma obowiązek podjęcia w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne
i uzasadnione.

Id: 706655FD-EEE9-4AC0-B549-DFCE0265F582. projekt

Strona 2 z 2

