
UCHWAŁA NR XL/534/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

z dnia 30 marca 2022 r. 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Świebodzin na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 559), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 638 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje : 

§ 1. 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2022 rok, zwany w dalszej treści Programem. 

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2022 w ramach 
programu wraz ze wskazaniem realizujących je podmiotów. 

3. Program dotyczy zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Świebodzin tj. zwierząt domowych lub 
gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, i nie ma możliwości 
ustalenia ich właścicieli lub innej osoby, pod której opieką dotąd przebywały. 

§ 2. 1. Celem wprowadzenia Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt, w szczególności przez : 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 

3) poszukiwanie nowych właścicieli, 

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt i zapobieganie zwiększaniu się populacji zwierząt 
bezdomnych przez kastrację i sterylizację oraz usypianie ślepych miotów, 

5) edukacja mieszkańców gminy Świebodzin w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt i ochrony zwierząt, 
w tym humanitarne traktowanie zwierząt oraz ich dobrostanu. 

§ 3. 1. W ramach programu Gmina Świebodzin realizuje następujące zadania: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt, 

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizacja lub kastracja, 

4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 4. 1. Program realizuje Gmina Świebodzin i podmioty, z którymi zostały zawarte umowy na odławianie 
bezdomnych zwierząt, ich leczenie, zapewnienie im miejsc w schronisku oraz w gospodarstwie rolnym. 

2. Zadania realizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego 
w Świebodzinie tel. 68 475 09 09. 

§ 5. 1. Schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy 
Świebodzin. 

2. Opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Świebodzin zapewnia 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano 
prowadzące schronisko dla zwierząt przy ul. Szwajcarskiej 4, 65-169 Zielona Góra. 

§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest przez Gminę Świebodzin poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 
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2) podejmowanie czynności związanych z opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
poprzez zgłoszonych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie społecznych opiekunów, w szczególności 
w okresie zimowym. Gmina realizuje zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom; 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, w tym zapewnienie opieki rannym 
i chorym kotom przez lekarza weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę; 

4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, z mieszkańcami gminy w zakresie 
ograniczenia rozrodczości poprzez wyłapywanie w celu poddania zabiegowi sterylizacji lub kastracji 
wykonywanemu przez lekarza weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę, tj. Gabinet 
Weterynaryjny "Amica 2" s. c., ul. Kupiecka 2, 66-200 Świebodzin, w ramach środków przeznaczonych na 
to zadanie. 

2. W ramach realizacji zadań określonych w ust. 1 Gmina współpracuje z mieszkańcami Gminy, 
społecznymi opiekunami oraz z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Świebodzin prowadzi się w sposób stały, 
w zależności od potrzeb, na zgłoszenie mieszkańców gminy lub z urzędu.  

2. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka i nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innych osób pod których opieką zwierzęta 
pozostawały. 

3. Odłowione bezdomne zwierzęta podlegają przewiezieniu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Zielonej Górze. 

4. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego. 

5. Realizację obowiązku odławiania bezdomnych zwierząt wykonuje podmiot, z którym Gmina podpisała 
w tym zakresie umowę tj; Zakład Konserwacji Terenów Zielonych "Mirt" Trzebniak Spółka Jawna ul. Gen. 
Sikorskiego 50, 66-200 Świebodzin. 

6. Komunikaty o odłowionych bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Świebodzin umieszczane będą na 
stronie internetowej Gminy Świebodzin: www.swiebodzin.eu, www.facebook.com/gminaswiebodzin/. 

§ 8. 1. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Gmina Świebodzin realizuje poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, znajdujących się na terenie Gminy Świebodzin przez uprawniony 
i przygotowany do tego podmiot, 

2) sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku, 

3) sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców 
Gminy Świebodzin, 

3) usypianie ślepych miotów realizowane przez Gabinet Weterynaryjny "Amica 2" s. c., ul. Kupiecka 2, 66-
200 Świebodzin. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości 
zapewnienia dla nich właścicieli. 

2. Zabiegom sterylizacji oraz kastracji nie podlegają: 

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

2) zwierzęta w okresie 15 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela 
lub opiekuna oraz z uwagi na okres obserwacji zwierzęcia w kierunku wykluczenia wścieklizny. 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina Świebodzin realizuje przez: 

1. Prowadzenie akcji adopcyjnych przy pomocy mediów zachęcających do opiekowania się bezdomnymi 
zwierzętami. 

2. Współpracę z podmiotami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi akcje promujące adopcję 
bezdomnych zwierząt ze schroniska dla zwierząt. 

3. Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Świebodzin ma podpisaną umowę, które 
prowadzi akcje adopcyjne i podpisuje umowy adopcyjne. 

§ 10. W celu zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne 
w miejscowości Borów 11, 66-200 Świebodzin, na podstawie zawartego porozumienia z tym podmiotem. 
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§ 11. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 
Gminy Świebodzin realizowana będzie przez : 

1. Gabinet Weterynaryjny "Amica 2" s. c., ul. Kupiecka 2, 66-200 Świebodzin, na podstawie zawartej z tym 
podmiotem umowy. 

2. Dyżury lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze poprzez zawartą 
umowę. 

§ 12. 1. W ramach programu Gmina Świebodzin prowadzić będzie działania edukacyjne poprzez 
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami 
i humanitarnego ich traktowania, w tym: 

1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt, 

2) uświadamianie właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania i nabycia 
zwierzęcia. 

§ 13. 1. Kwota przewidziana w budżecie Gminy Świebodzin na rok 2022 na w/w zadania to 143 000,00 zł. 
która została podzielona na następujące zadania: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt - 9 500,00 zł. 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku - 100 000,00 zł. 

3) usługi weterynaryjne, w tym w szczególności: usypianie ślepych miotów, sterylizacja lub kastracja kotów 
wolno żyjących, leczenie, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt - 30 000,00 zł. 

4) zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 2 500,00 zł. 

5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 500,00 zł. 

6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz koszty akcji edukacyjnych - 500,00 zł. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzinie 

 
 

Tomasz Olesiak 
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UZASADNIENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Świebodzinie w terminie do dnia 31 marca br. 
uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest art. 11a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do zwierząt domowych w szczególności psów i kotów, 
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w programie 
dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa na terenie Gminy 
Świebodzin. Z roku na rok zwiększa się liczba interwencji, jak również koszty utrzymania zwierząt 
w Schronisku. Tylko planowane działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, znajdowania 
im nowych opiekunów oraz edukacja mieszkańców może przyczynić się do częściowego rozwiązania 
tego problemu. Realizacja wszystkich zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby 
bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Projekt Uchwały 
został przedstawiony do zaopiniowania dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie, 
dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Świebodzin oraz do Stowarzyszeń 
których statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami w celu wydania opinii. 
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