
UCHWAŁA NR LIII/436/14
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (Dz.U. z 2013 roku poz. 
594 z późn. .), art 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 roku poz. 856) Rada 
Gminy Byczyna uchwala:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy 
Byczyna na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2014 r., Nr XLVI/398/14 w sprawie 
programu  opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy 
Byczyna..

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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Załącznik do uchwały Nr LIII/436/14

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Byczyna na rok 2014

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Byczyna na rok 2014

Wprowadzenie

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych 
w roku 2014 w ramach programu wraz ze wskazaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Cele programu

§ 2. Celem programu jest:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców Byczyna w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

Zadania w ramach programu

§ 3. W ramach programu realizuje się następujące zadania :

1. zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku 
dla zwierząt a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym.

2. odławianie bezdomnych zwierząt.

3. prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schronisku.

4. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

5. usypianie ślepych miotów.

6. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

7. poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych.

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym programem na wypadek następstw 
zdarzeń drogowych.

Zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym w schronisku

§ 4. 1. Gmina zrealizuje obowiązek zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku spełniającym 
warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. nr 213, poz. 1342 z póź. .) w zalezności od wolnych miejsc w schroniskach :

Id: 69771818-5088-48DF-859B-0149962FF384. Podpisany Strona 1



1) Miedary - Właściciel schroniska: P. W. Zamex Dorota Kufel ul.Ks.Fr.Wyciślika 3 42-610 Miasteczko Śląskie

Adres schroniska : Schronisko dla bezdomnych psów ul.1Maja 76, 42-676 Miedary, Gmina Zbrosławice

2) Szczyty - Schronisko w Szczytach, ul. Wieluńska 108 , 98 - 355 Działoszyn.

2. Gmina współpracuje z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami których statutowym celem 
jest ochrona zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Byczyna podlegają odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców 
o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Miejski w Byczynie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna.

2. Gmina realizuje odławianie w zależności od aktualnych mozliwości poprzez :

1) Fundację Grey Animals, Sierosławice 18, 46-220 Byczyna .

2) P. W. Zamex Dorota Kufel , ul.Ks.Fr.Wyciślika 3 , 42-610 Miasteczko Śląskie.

3. Odłowione zwierzęta podlegają przewiezieniu w zalezności od wolnych miejsc do schronisk, o których
mowa § 3 ust. 1.

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku

§ 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 30 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela 
lub opiekuna;

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Opieka nad wolnożyjącymi kotami

§ 7. 1. Opiekę nad wolnożyjącymi kotami na terenie Gminy Byczyna realizuje się przy współpracy 
z mieszkańcami, wolontariuszami , którzy dokarmiają koty.

2. Opieka nad wolnożyjącymi kotami obejmuje w szczególności:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opekunów kotów wolno żyjących;

3) dokarmianie przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

4) sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów;

5) opiekę rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.

Usypianie ślepych miotów

§ 8. 1. Można usypiać ślepe mioty, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli.

2. Zabieg usypiania ślepych miotów przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii w załadach leczniczych dla 
zwierząt.

3. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest poprzez :

1) Usługi Lekarsko-Weterynaryjne Anna i Kazimierz Łagowscy S.C, ul. Dworcowa 16, 46-220 Byczyna.

2) Lekarz Weterynarii Żuk Bogusław, ul. Kluczborska 4/3, 46-220 Byczyna.
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Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym

§ 9. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Romana Czajkowskiego , Roszkowice 8, 46-220 Byczyna, celem 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych.

§ 10. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje się poprzez współpracę 
z fundacjami oraz organizacjami statutowo zajmującymi sią ochroną zwierząt oraz przez założenie i prowadzenie 
przez Gminę rejestru osób zainteresowanych adopcją zwierząt i umieszczaniu ogłoszeń o adopcji na tablicy 
ogłoszeń w UrzędzieMiejskim w Byczynie i stronie internetowej.

2. Schronisko przygotowuje zwierzę do adopcji, którą poprzedza wizyta przed i po adopcyjna. Adopcję 
dokumentuje umowa adopcyjna.

3. Burmistrz Byczyny promuje adopcję zwierząt ze schroniska m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej 
gminy.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek 
następstw zdarzeń drogowych.

§ 11. 1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie 
Gminy Byczyna realizowana jest w zalezności od aktualnych mozliwości przez lekarzy weterynarii :

1) Przychodnia Weterynaryjna Kruszyńscy, ul. Mokołaja Reja 17 w Namysłowie

2) Gabinet Weterynaryjny Urszula Pękala-Duda, ul.Osiedle Młodych 3G/8 w Wołczynie

3) Usługi Lekarsko-Weterynaryjne Anna i Kazimierz Łagowscy S.C, ul. Dworcowa 16, 46-220 Byczyna.

2. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku, którego potrącone zwierzę utraciło życie 
– Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który organizuje zbiórkę, transport oraz 
unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy.

3. Padłe zwierzęta z terenu Gminy Byczyna odbiera „Farmutil HS.S.A. ul.Przemysłowa 4 , Śmiłowo , Kaczory

Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zmniejszanie ich populacji 
oraz propagowanie kontroli rozrodczości psów i kotów.

§ 12. 1. Gmina wraz z podległymi jednostkami prowadzi działalność edukacyjną mieszkańców, której celem 
jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 
humanitarnego ich traktowania, właściwych warunków utrzymania oraz propagowanie sterylizacji i kastracji.

2. Do podstawowych działań, które wykonywać będzie Gmina w zakresie realizacji postanowień ust. 1 należą:

1) wydawania materiałów informacyjnych propagujących obowiązki właścicieli psów i kotów, odpowiednie 
warunki ich utrzymania, potrzebę ograniczenia ich liczby poprzez sterylizacje i kastrację;

2) zachęcanie nauczycieli  z terenu Gminy Byczyna do przeprowadzania prelekcji w szkołach i przedszkolach 
poświęconych zagadnieniom związanym z humanitarnym traktowaniem zwierząt, standardami opieki nad 
zwierzętami, zapobieganiu ich bezdomności;

3) prowadzenie działań zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi psami i kotami;

4) wymiana informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt w celu dochodzenia od ich 
właścicieli należytej opieki nad ich posiadanymi zwierzętami.

Finansowanie Programu

§ 13. Na realizację programu w 2014 roku planuje się kwotę łącznie 10 000 zł.
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