
UCHWAŁA NR XIX/240/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11a  ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(tj. Dz. U. z 2019r. poz.122 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, Koła Łowieckiego „Oręż” oraz Koła 
Łowieckiego „Ziemia Sandomierska”, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku do 

uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Sandomierz na rok 2020. 

 
 
 
 
 „Zwierzę jako istota żyjąca , zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę.”- art.1 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.                     
z 2019 r.poz.122 z późn. zm.). 

 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 

§1.                                                                          

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma 

zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów 

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terytorium Gminy Sandomierz. 

                                                                                
§2.                                                                                       

Celem Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie  Gminy Sandomierz. 
 

Rozdział II  

Zadania Programu 

 

§3.                                                                                  

Program obejmuje realizację następujących zadań: 
 

1) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Sandomierza. 

2) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Sandomierza miejsca w Schronisku.  

3) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sandomierza. 

4) Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

5) Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt przebywających w Schronisku; 

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. 
 

Rozdział III  

Wykonawcy Programu 

 

§4.                                                                           

Realizację zadań objętych Programem prowadzą: 
 

1) Gmina Sandomierz, poprzez Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                         

w Sandomierzu oraz Straż Miejską w Sandomierzu. 

2) Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt prowadzące schronisko dla bezdomnych 

zwierząt pn. „Przytulisko na Wiśniowej” w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9A zwane dalej 

Schroniskiem. 
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3) Przychodnia Weterynaryjna „Animals” s.c., ul. Ożarowska 13a, 27-600 Sandomierz, zwanej 

w dalszej części Programu Przychodnią Weterynaryjną. 

4) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej. 

          ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz, zwany dalej gospodarstwem rolnym. 

5) Policja. 

Rozdział IV 

 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz wskazanie 

gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim 
 

§5.                                                                          
Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez Straż Miejską w Sandomierzu. 
 

§6.                                                                                
Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie miasta Sandomierza jest działaniem o charakterze stałym                  
i podejmowane jest na podstawie zgłoszeń interwencyjnych do Straży Miejskiej w Sandomierzu oraz do 
Schroniska dla zwierząt w Sandomierzu. 
 

§7.                                                                               
Odłowione zwierzęta domowe z terenu miasta Sandomierza, co do których nie ma możliwości 

jednoznacznego ustaleniach właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawały są 
przewożone do Schroniska. 
 

§8.                                                                                  
Zwierzęta przyjmowane do Schroniska poddawane są kwarantannie oraz zabiegom odrobaczania, 
obligatoryjnej sterylizacji/kastracji, kompleksowym szczepieniom oraz koniecznemu leczeniu. 
 

§9.                                                                                   
Zapewnienie opieki odłowionym zwierzętom w schronisku do czasu przekazania do adopcji lub 
koniecznej eutanazji lub naturalnego zakończenia życia zwierzęcia obejmuje zabezpieczenie warunków 
właściwych do przetrzymywania zwierząt, opiekę weterynaryjną, oraz zapewnienie pożywienia. 
 

§10.                                                                                    
 Bezdomne zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, ul. Mokoszyńska 1. 
 

§11.                                                                                           
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem systemu 
miejsko-wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty te nie są zaliczane 
do zwierząt bezdomnych, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić do Schroniska, lecz stwarzać 
warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. 
 
 

Rozdział V 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
 

§12.                                                                            
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sandomierza jest realizowane przez 
podmiot prowadzący Schronisko oraz Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt m.in. poprzez 
umieszczanie na stronach internetowych Schroniska oraz Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zwierząt aktualnych informacji dot. zwierząt przeznaczonych do adopcji. 
 
 
 
 
 
 
 

Id: 24522950-72EC-4D4F-BB25-826A1957AE42. Uchwalony Strona 2



Rozdział VI  
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

§13.                                                                         
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami jest realizowane przy współpracy Gminy 
z Przychodnią Weterynaryjną oraz Sandomierskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt i obejmuje: 
 

1) Zakup karmy i zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących. 
2) Organizację dokarmiania kotów w terenie realizowana jest przez Sandomierskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt. 

3) Ustala się zasady wydawania karmy dla kotów wolno żyjących: 
a) karma dla kotów wolnożyjących zostanie zakupiona przez Gminę, 

b) wydawanie karmy dla kotów wolno żyjących będzie realizowane przez Sandomierskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, 

c) bezpłatna karma będzie wydawana wyłącznie karmicielom kotów wolno żyjących 
wpisanym do rejestru społecznych opiekunów kotów, prowadzonego przez Urząd Miejski 

w Sandomierzu, 
d) lista społecznych opiekunów zostanie przekazana Sandomierskiemu Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Zwierząt, 
e) Urząd Miejski w Sandomierzu zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli 

prawidłowości wykorzystania przekazanej karmy oraz wykluczeniu opiekuna z realizacji 
zimowego dokarmiania kotów z uwagi na nieprzestrzeganie zasad i warunków 

współpracy, w szczególności zorganizowania karmienia w niewłaściwym miejscu, tj. 
niebezpiecznym dla zwierząt, lub bez zgody właściciela bądź zarządcy nieruchomości, 

niewłaściwego jej przechowywania, przekazywanie karmy osobom trzecim, 
f) bezpłatną karmę będzie można odebrać osobiście u przedstawiciela Sandomierskiego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, 

g) karma  przeznaczona do dokarmiania kotów będzie wydawana do wyczerpania jej ilości.  
4) Sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących wykonają lekarze weterynarii Przychodni 

Weterynaryjnej. 

5) Opiekę weterynaryjną rannym lub chorym kotom zapewni Przychodnia Weterynaryjna.  
6) Gmina prowadzi akcję, której celem jest zapewnienie schronienia dla kotów, poprzez 

przekazywanie kocich domków spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom, organizacjom 
pozarządowym oraz opiekunom wolno żyjącym kotów. 

 
 
 

Rozdział VII  
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja 

 

§14.                                                                                 
1.Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych oraz chipowanie, w szczególności psów             
i kotów, jest realizowana przez Schronisko przyjmujące zwierzęta bezdomne, odłowione z terenu 
Gminy Sandomierz, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub ich wiek. Zabiegi wykonywane są przez lekarzy weterynarii,            
z którymi Schroniska mają zawarte stosowne umowy. 
2. Sterylizacja albo kastracja wolno żyjących kotów realizowana jest przez lekarzy weterynarii 
Przychodni Weterynaryjnej na podstawie skierowań wydawanych przez upoważnionego pracownika 
Urzędu Miejskiego za pośrednictwem społecznych opiekunów kotów. 
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     Rozdział VIII 

 Usypianie ślepych miotów 

 
§15.                                                                                

Usypianie ślepych miotów w Gminie Sandomierz realizowane jest poprzez zawarcie umowy                  
z Przychodnią Weterynaryjną i jest dokonywane w przez lekarza weterynarii. Zabiegom poddawane są 
ślepe mioty dostarczone z terenów administracyjnych miasta Sandomierza, w sposób i przypadkach 
określonych w umowie z Przychodnią Weterynaryjną a także w Schronisku, przez lekarzy weterynarii,       
z którymi Schronisko ma zawarte stosowne umowy. 
 
 
 

                                                               Rozdział IX 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
 

§16.                                                                             
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 
miasta Sandomierza sprawuje Przychodnia Weterynaryjna „Animals” s.c., ul Ożarowska 13 A                       
w Sandomierzu. 
 

§17.                                                                                          
W ramach świadczonych usług lekarz weterynarii zapewni: 
 

1) Całodobową gotowość świadczenia usług w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy 

Przychodni Weterynaryjnej. 
2) Podjęcie interwencji na zlecenie upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego                     

w Sandomierzu, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub Policji w Sandomierzu , stosunku do 
zwierząt bezdomnych, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia, lub realnego 

zagrożenia dla ludzi. 
3) Przetrzymanie zwierzęcia w Przychodni Weterynaryjnej, w stosunku do którego zaistniała 

taka konieczność do czasu odebrania go przez Schronisko. 
4) W przypadku konieczności eutanazji, przekazanie uśpionego zwierzęcia firmie 

utylizacyjnej. 
 

    Rozdział X  
Finansowanie Programu 

 
 

§18.                                                                                                                                                            
Środki finansowe, przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu, zabezpieczone zostały 
w budżecie Miasta Sandomierza na rok 2020 w kwotach: 
 

1) Usługi weterynaryjne, w tym sterylizacja/kastracja, usypianie ślepych miotów – 35.000,00 zł. 
2) Odławianie, transport oraz utrzymywanie zwierząt w schronisku  – 135.000,00 zł . 
3) Dokarmianie wolno żyjących kotów – 10.000,00 zł. 

 

§19.                                                                                    

W przypadku, gdy środki zabezpieczone w budżecie miasta Sandomierza na realizację założeń 

Programu na rok 2020 okażą się niewystarczające, dla skutecznego wdrożenia zadań i wywiązywania 

się z nałożonych przepisami prawa zobowiązań zmiany wielkości środków zostaną każdorazowo 

określone w uchwałach budżetowych. 
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Uzasadnienie

W nawiązaniu do art. 11 ust. 1, ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gmin.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Sandomierza w 2020 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały jest
wypełnieniem obowiązku nałożonego na radę gminy w związku z art. 11a ust. 1 ww. ustawy.
Priorytetowym celem działania m. Sandomierza jest przede wszystkim zapobieganie rozmnażaniu
zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację.

Program określa zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich
bezdomności. Obejmuje swoim zakresem:

1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3)odławianie bezdomnych zwierząt;

4)obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5)akcję sterylizacji i kastracji zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie m.
Sandomierza;

6)elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów;

7)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

8)usypianie ślepych miotów;

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Projekt uchwały został:

1)zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.)
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Sandomierzu, Sandomierskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt oraz obwody łowieckie, działające na obszarze m.
Sandomierza tj. Koło Łowieckie „Oręż” oraz Koło Łowieckie „Ziemia Sandomierska”

2)uzgodniony z Strażą Miejską m. Sandomierza;

Wysokość środków finansowych na realizację niniejszego Programu została przedstawiona
w Programie, w odniesieniu na poszczególne zadania. Powyższe środki zabezpieczone są
w ramach budżetu m. Sandomierz.
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