UCHWAŁA NR XXXVII/259/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem
bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Byczyna na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie
Adam Radom
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/259/17
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2017 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Byczyna na rok 2017
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Byczyna dotyczy bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, kotów i zwierząt
gospodarskich oraz kotów wolno żyjących, przebywających w granicach administracyjnych gminy
Byczyna.
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Byczyna poprzez:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Byczyna miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Byczyna,
5) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Byczyna,
6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
z terenu gminy Byczyna,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie
gminy Byczyna, z udziałem zwierząt bezdomnych,
8) edukację społeczeństwa, szczególnie w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach
psów i kotów oraz zasad humanitarnego traktowania zwierząt,
9) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych.
2. Realizację zadań
wzajemnej współpracy:

dotyczących

przeciwdziałaniu

bezdomności

zwierząt

prowadzą

przy

1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy
z organami inspekcji weterynaryjnej,
2) schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
3) placówki
oświatowe
poprzez
i edukacyjnych mieszkańców,

aktywne

uczestniczenie

w działaniach

informacyjnych

4) Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Byczynie
poprzez pełnienie funkcji koordynatora.
Rozdział 2.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
§ 3. 1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowane jest poprzez:
1) schronisko, które przyjmuje bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty,
2) gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce i odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt
gospodarskich ze względu na rodzaj i gatunek zwierzęcia, spełniające standardy sanitarne
i weterynaryjne,
3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona i opieka nad
zwierzętami, w ramach zleconych przez Gminę Byczyna zadań obejmujących opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.
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2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko, poprzez prowadzenie adopcji bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy
Byczyna i pozyskiwanie dla nich nowych właścicieli, mogących zapewnić im należyte warunki
bytowania,
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez
prowadzenie akcji adopcyjnych.
§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Byczyna, co do których nie ma
możliwości jednoznacznego ustalenia ich właściciela ma charakter stały. Czynności związane
z odławianiem bezdomnych zwierząt podejmowane są po dokonaniu zgłoszenia do Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Byczynie.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt Gmina Byczyna realizuje poprzez:
1) P.U.P.H.W. "Gabi" Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.
3. Odłowione zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt
prowadzonego przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt, ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów.
4. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,
a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale dotąd
pozostawały będą przekazywane do gospodarstwa rolnego Pana Romana Czajkowskiego, Roszkowice
8, 46-220 Byczyna, z którym Gmina zawarła stosowne porozumienie, w celu zapewnienia właściwej
opieki.
5. Szczegółowe
porozumienie.

warunki

przetrzymywania

zwierząt,

o których

mowa

w ust. 4 określa

6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt na terenie gminy Byczyna realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny Ecovet s.c., ul.
Ogrodowa 7, 98-430 Bolesławiec.
Rozdział 3.
Formy zapobiegania bezdomności kotów
§ 5. 1. Realizacja Programu dotyczącego zapobiegania bezdomności kotów, polega na:
1) sterylizacji albo kastracji kotów z wyłączeniem zwierząt, co do których istnieją przeciwwskazania
do wykonania powyższych zabiegów, ze względu na wiek i/lub stan zdrowia,
2) usypianiu ślepych miotów.
2. Zabiegi sterylizacji,
następujących zasadach:

kastracji

oraz

usypiania

ślepych

miotów

wykonywane

będą

na

1) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą w Gabinecie
Weterynaryjnym Ecovet s.c., ul. Ogrodowa 7, 98-430 Bolesławiec, z którym Gmina Byczyna
zawarła umowę na wykonywanie świadczonych usług,
2) bezdomne koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez mieszkańców, opiekunów
społecznych, zarządców i administratorów nieruchomości, członków organizacji społecznych lub
pracowników służb porządkowych po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które
wystawione zostanie przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu
Miejskiego w Byczynie,
3) po wykonaniu zabiegu bezdomne koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego
pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku dla zwierząt.
3. Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów mogą być przeprowadzane wyłącznie
przez lekarza weterynarii.
4. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje lekarz dokonujący tej czynności.
5. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Sterylizacja i kastracja kotów przyjętych do schroniska dokonywana jest obligatoryjnie,
dopiero po upływie 14 dni od dnia przyjęcia kota, celem umożliwienia odebrania zwierzęcia przez
jego właściciela lub opiekuna, jeżeli zgłosi się on do schroniska przed upływem ww. terminu.
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Rozdział 4.
Formy zapobiegania bezdomności psów
§ 6. 1. Realizacja Programu dotyczącego zapobiegania bezdomności psów polega na:
1) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji psów bezdomnych przyjętych do schroniska
z wyłączeniem zwierząt, co do których istnieją przeciwwskazania do wykonania powyższych
zabiegów, ze względu na wiek i/lub stan zdrowia,
2) usypianiu ślepych miotów.
2. Zasady dotyczące wykonywania zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów
określone w § 5 ust.3,4,5 i 6 dotyczą również bezpańskich psów.
3. Za realizację zadań określonych w ust. 1 odpowiada schronisko.
Rozdział 5.
Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zmniejszanie ich
populacji oraz propagowanie kontroli rozrodczości psów i kotów
§ 7. Gmina Byczyna wraz z podległymi jednostkami prowadzi działalność edukacyjną
mieszkańców, której celem jest
kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, humanitarnego ich traktowania, właściwych warunków
utrzymania oraz propagowanie sterylizacji i kastracji.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 8. Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć stosowną deklarację
do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Byczynie.
§ 9. 1. Środki finansowe na realizację postanowień programu zostały zabezpieczone w budżecie
Gminy Byczyna na rok 2017 w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
i tymczasowym azylu: 37 000,00 zł;
2) opieka weterynaryjna, zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności oraz usypianie
ślepych miotów: 2 500,00 zł;
3) dokarmianie kotów żyjących na wolności: 500,00 zł.
2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie odbywało
się w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów,
których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.
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