
 

 

UCHWAŁA NR VI/15/2019 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w roku 2019. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r., poz. 122) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Żagań o statusie miejskim na 2019 rok zwany dalej „Programem”. 

§ 2. 1. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina Żagań 

o statusie miejskim zawarła porozumienie międzygminne z Gminą Żary o statusie miejskim w sprawie 

zapewnienia miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim w Schronisku 

dla bezdomnych zwierząt w Żarach przy ulicy Żurawiej nr 32; 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest poprzez: 

a) Przyjmowanie zgłoszeń o miejscach, w których przebywają koty wolno żyjące. 

b) Przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie rejestru osób chcących pełnić funkcję społecznych opiekunów 

i karmicieli kotów wolno żyjących. 

c) Ponoszenie kosztów dokarmiania kotów wolno żyjących. 

d) Ograniczanie populacji wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację lub kastrację. 

3. Przyjmowanie zgłoszeń o miejscach przebywania kotów wolno żyjących, prowadzenie rejestru 

społecznych karmicieli oraz wydawanie karmy dla społecznych karmicieli realizowane będą przez Komendanta 

Straży Miejskiej w Żaganiu. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie według potrzeb z zachowaniem następujących 

warunków: 

a) odłowieniu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez człowieka, a w chwili ich znalezienia nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod 

której opieką zwierzę do tej pory przebywało. 

b) odławianie prowadzone będzie przy pomocy Straży Miejskiej w Żaganiu przez specjalistyczną firmę 

zajmującą się odławianiem zwierząt, każdorazowo wybraną zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

c) odławianie bezdomnych zwierząt powinno być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia, a także nie będzie zadawał cierpienia wyłapywanym 

zwierzętom. 
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d) odłowione zwierzęta domowe docelowo będą umieszczane w Schronisku dla zwierząt, gdzie będą 

przebywały do czasu odnalezienia właściciela lub znalezienia nowego opiekuna. 

e) odłowione zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie wskazanym w § 2 pkt. 7. 

5. W ramach realizacji Programu prowadzona będzie obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt 

z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim trafiających do Schroniska dla zwierząt. 

6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez zobowiązanie podmiotu 

prowadzącego Schronisko dla zwierząt, w którym będą przebywać bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Żagań 

o statusie miejskim, do prowadzenia działań zmierzających do znalezienia osób zainteresowanych i zdolnych 

zapewnić opiekę i należyte warunki bytowania oraz oddanie ich w adopcję, a także poprzez własne działania 

Gminy Żagań o statusie miejskim. 

7. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących realizowane będzie: 

a) w Schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

b) przez lekarza weterynarii z lecznicy: 

- Gabinet Weterynaryjny „Eskulap” s.c Dariusz Bobrowski Grzegorz Wawrzynowicz ul. Włókniarzy 17, 

68-100 Żagań. 

- Przychodnia Weterynaryjna "MEDI-VET„ Krzysztof Moszczyński ul. Jarzębinowa 14A, 68-100 Żagań. 

8. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a w chwili ich znalezienia nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, 

pod której opieką zwierzę do tej pory przebywało oraz zwierząt, które zostały odebrane właścicielowi na 

podstawie decyzji Burmistrza z powodu niewłaściwego traktowania wskazuje się gospodarstwo rolne 

zlokalizowane w Bożnowie nr 105. 

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

realizowane będzie przez lekarza weterynarii z lecznicy: 

a) Gabinet Weterynaryjny „Eskulap” s.c Dariusz Bobrowski Grzegorz Wawrzynowicz ul. Włókniarzy 17,  

68-100 Żagań. 

b) Przychodnia Weterynaryjna "MEDI-VET" Krzysztof Moszczyński ul. Jarzębinowa 14A, 68-100 Żagań 

10. Przypadki zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych koordynowane będą przez 

Komendanta Straży Miejskiej w Żaganiu. 

§ 3. 1. Gmina Żagań o statusie miejskim we współpracy z Polskim Towarzystwem Rejestracji 

i Identyfikacji Zwierząt spółka z o. o. w Gdańsku realizuje program elektronicznej Rejestracji i Identyfikacji 

Komputerowej Psów pn. „Podaj Łapę”, którego celem jest zapobieganie bezdomności psów oraz 

przeciwdziałanie zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta. 

2. Akcją bezpłatnego elektronicznego znakowania mikrochipami psów objęte są psy, których właściciele są 

zamieszkali na terenie miasta Żagań. Koordynatorem akcji elektronicznego znakowania mikrochipem psów jest 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań. 

§ 4. Środki finansowe na realizację zadań wynikających w Programu zostały zabezpieczone w budżecie 

Gminy Żagań o statusie miejskim na rok 2019 w kwocie 90 100 zł. Sposób wydatkowania środków 

finansowych na realizację Programu: 

Lp. Zadanie: Środki finansowe: 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 19 944 zł 

2. Dokarmianie wolno żyjących kotów 2 100 zł 

3. Odławianie  27 000 zł 

5. Usługi weterynaryjne, w tym sterylizacja i usypianie ślepych miotów 20 000 zł 

6. Znakowanie mikrochipami 5 000  zł 

7. Zapewnienie całodobowej opieki 16 056  zł 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 1147



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

Województwa Lubuskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Miasta Żagań 

Adam Matwijów 
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