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UCHWAŁA NR XV/159/2017
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze
zm.), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych i obwodu łowieckiego,
działających na obszarze gminy, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt” na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w następującym brzmieniu:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.
2. Realizatorami Programu są:
1) stanowisko ds. ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego,
2) stanowisko ds. gospodarki komunalnej,
3) Straż Miejska.
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Bytom Odrzański realizuje
schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim, ul. Żukowicka 1a, 67-200 Głogów, z którym
gmina ma zawartą umowę.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie
§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują komórki organizacyjne Urzędu, organizacje
pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę oraz poprzez dokarmianie, społeczni
opiekunowie (karmiciele), których nabór i ewidencję prowadzi stanowisko ds. gospodarki komunalnej.
§ 5. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych
nadzoruje Straż Miejska.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Bytom Odrzański realizują:
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1) Straż Miejska, poprzez interwencyjny odłów bezdomnych psów.
2) Podmioty posiadające wymagane przepisami warunki i środki techniczne na zlecenie gminy Bytom
Odrzański, tj. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie.
Rozdział 5.
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 7. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, w szczególności
psów i kotów, realizują:
1) stanowisko ds. ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego i stanowisko ds. gospodarki komunalnej;
2) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska, z wyjątkiem zwierząt w stosunku do których istnieją przeciwwskazania do wykonywania
zabiegów sterylizacji i kastracji.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Gmina Bytom Odrzański poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli,
między innymi umieszczenie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej gminy Bytom Odrzański.
2) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) stanowisko ds. ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego i stanowisko ds. gospodarki komunalnej
poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt,
2) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.
Rozdział 8.
Gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 10. W celu zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich wskazuje się
gospodarstwo rolne położone w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Ogrodowej 34.
Rozdział 9.
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny Roman Chudy, Rejów 30, 67-124 Nowe Miasteczko.
Rozdział 10.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt
§ 12. Urząd Miejski może przystąpić do elektronicznego znakowania zwierząt (czipowania).
1. Nadzór nad znakowaniem (czipowaniem) zwierząt, w szczególności psów, prowadzony będzie przez
stanowisko ds. ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego i stanowisko ds. gospodarki komunalnej,
poprzez:
a) prowadzenie akcji czipowania psów z terenu miasta i gminy Bytom Odrzański,
b) nadzór nad wprowadzaniem danych do bazy danych przez zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Urząd
podpisał umowę,
c) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów.
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Rozdział 11.
Finansowanie programu
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Bytom Odrzański na 2017 rok w kwocie: 10.000,00 zł.
§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Rozdział 12.
Postanowienia końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Chmielewski

