
UCHWAŁA NR XVII/138/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2021 roku 

Na podstawie art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), po 
zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych i obwodu łowieckiego, 
działających na obszarze gminy, 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” 
na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2021 roku. 

§ 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, 

§ 3. Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom na terenie 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. 

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi następuje poprzez: 

a) ścisłą współpracę ze społecznymi opiekunami w zakresie ograniczenia ich rozrodczości, 

b) zakup karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących. Społeczni opiekunowie będą 
wykładali karmę w miejscach, w których koty bytują; 

c) ustalenie miejsc (w tym piwnice, komórki, stodoły, budynki inwestorskie, tereny niezamieszkałych posesji), 
w których przebywają koty wolno żyjące; 

d) zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej i mleka w miejscach ich przebywania; 

e) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących; 

f) udzielanie pomocy weterynaryjnej. 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański: 

a) prowadzi Schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim, ul. Żukowicka 1a, 67-200 
Głogów. 

b) prowadzone będzie w sposób humanitarny, a używane przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia 
i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

c) odbywać się będzie według potrzeb. 

§ 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt w Schronisku dla 
bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim, ul. Żukowicka 1a, 67-200 Głogów. 

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

1) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub 
wiek. 

§ 7. 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. 

Id: 4A366B2E-0BBB-4F61-AD1C-12B5D6FD03C7. Podpisany Strona 1



2) . Schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim, ul. Żukowicka 1a, 67-200 Głogów 
poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje: 

1) . Schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim, ul. Żukowicka 1a, 67-200 Głogów 
poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów. 

§ 9. Wskazuje się gospodarstwo rolne położone w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Głogowskiej 21 jako 
gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich. 

§ 10. Całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych realizuje 
Gabinet Weterynaryjny Roman Chudy, Rejów 30, 67-124 Nowe Miasteczko. 

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Bytom Odrzański na 2021 rok zgodnie z poniższym podziałem: 

- Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, 
sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt – 8.600 zł 

- Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 3.200 zł 

- Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewnienie 
miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 1.400 zł. 

- usypianie ślepych miotów i poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 800.00 zl 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Uzasadnienie 

Do uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2021 roku. 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 poz.638), Rada 
Miejska określa corocznie w drodze uchwały do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Program w szczególności ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukację 
w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

W dniu 12 stycznia 2021r. projekt uchwały został przekazany celem zaopiniowania Powiatowemu 
Lekarzowi Weterynarii, Kołu Łowieckiemu „Orzeł” i udostępniony na stronie internetowej gminy 
organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Do dnia 06 lutego 
2021 r. nie wniesiono żadnych uwag. 

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2021r. wpłynie na ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt, 
a także na zmniejszenie populacji porzuconych zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz 
konieczność wdrożenia programu zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Uchwała skierowana została pod obrady Rady na najbliższą sesję po zmniejszeniu obostrzeń w związku 
z epidemią COVID-19. 

Celem Programu jest min. ochrona zwierząt na terenie Gminy Bytom Odrzański i zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Gminy, zagrożonego np. w przypadku wałęsających się 
bezdomnych zwierząt, czy też stwarzania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym Program ma też na celu 
edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Program ma istotne znaczenie 
informacyjne dla mieszkańców, bowiem mogą się dowiedzieć z niego, kto na terenie gminy prowadzi 
schronisko, gospodarstwo rolne, czy też jest podmiotem zobowiązanym do całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
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