
Projekt

z dnia  1 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RADZIEJOWICE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Radziejowice w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 994 z późn. zm.1)), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1222) ), Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Radziejowice w 2019 roku w brzmieniu określonym 
w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Radziejowice

Jacek Krawczyński

1) Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz.1349, poz. 1432, poz. 2500.
2) Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice w 2019r. 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Radziejowice uchwały w sprawie programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Radziejowice w  2019r. jest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

( Dz.U. 2019 poz. 122). 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w treści dokumentu występują pojęcia: 

1) program - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice; 

2) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub 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; 

3) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie  

w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

4) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające 

wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, 

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 

5) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 

( żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

6) schronisko - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  we wsi 

Radysy, gm. Biała Piska; 

7) lekarz weterynarii- należy rozumieć Gabinet Weterynaryjny  w Radziejowicach  

ul. Słoneczna 2a prowadzony przez Pana Artura Zaprzałka pod nazwą ,,Weterynaria 

pod Lipą’’; 

8) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. 

§ 2 

Cel programu 

1. Program obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 
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7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt; 

9) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 3 

Realizacja zadań 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 

1) Gmina Radziejowice realizując obowiązek opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

z terenu Gminy Radziejowice  zawarła umowę z właścicielem schroniska dla 

bezdomnych zwierząt Zygmuntem Dworakowskim –Schronisko dla  Bezdomnych 

Zwierząt – Radysy.Zgodnie z treścią tej umowy schronisko zobowiązuje się do 

sprawowania kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy 

Radziejowice oraz stałą gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt, jak również: 

a)  odławianie i odbiór wyłapanych zwierząt bezdomnych, zgłoszenia dokonuje 

wyznaczony pracownik w Urzędzie Gminy Radziejowice; 

b) transport zwierząt do schroniska; 

c) umieszczenie zwierząt w schronisku; 

d) zapewnienie miejsca i godziwych warunków pobytu zwierzęcia w schronisku, w tym 

codziennego wyżywienia, stałej opieki weterynaryjnej obejmującej min obowiązkowe 

szczepienia i leczenie w schronisku; 

2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

1) ustalenie miejsca w których przebywają koty  wolno żyjące; 

2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 

żyjących, którzy zarejestrowani są w Urzędzie Gminy Radziejowice i nieodpłatnie 

sprawować będą opiekę nad kotami wolno żyjącymi; 

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na  okres  

zimowy; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt: 

1) odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Radziejowice ma charakter stały  

i będzie odbywało się w odniesieniu do zgłoszeń dotyczących błąkających się  

i pozostawionych bez opieki zwierząt powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa 

mieszkańców; 

2) Zgłoszenia przyjmowane są przez wyznaczonego pracownika w Urzędzie Gminy 

Radziejowice; 

3) Odławianiem bezdomnych zwierząt  zajmuje się schronisko, które posiada niezbędne 

środki do wyłapywania zwierząt spełniające wymogi wynikające z odrębnych 

przepisów a wyłapywanie prowadzi nie powodując zagrożenia życia i zdrowia zwierząt 

i ludzi. Wyłapane bezdomne zwierzęta przywożone będą do schroniska; 
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4) odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, 

do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 

i bezpieczeństwu ludzi; 

5) zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane ich właścicielowi po 

udokumentowaniu przez właściciela swoich praw  do zwierzęcia, w ciągu 14 dni od ich 

przyjęcia. W przypadku powtórnego schwytania tego samego zwierzęcia podstawą 

zwrotu będzie dodatkowo uiszczenie przez właściciela opłat poniesionych przez Gminę 

Radziejowice z tytułu odłowienia i przetrzymywania zwierzęcia  

w schronisku; 

4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt: 

Zwierzęta przyjmowane do schroniska podlegają obowiązkowej sterylizacji lub kastracji, za 

wyjątkiem tych zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych 

zabiegów ze względu na stan zdrowia lub wiek. Sterylizację i kastrację zwierząt przyjętych 

do schroniska dla bezdomnych zwierząt realizuje schronisko. 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przebywających  

w schronisku poprzez zamieszczenie  informacji  w mediach; 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania  nowych  

właścicieli zwierząt; 

3) promowanie adopcji  bezdomnych zwierząt  na stronie internetowej Urzędu Gminy  

Radziejowice  i schroniska. 

4) mieszkaniec Gminy Radziejowice, który zaadoptuje bezdomne zwierzę  może  ubiegać 

się o  pomoc w formie dofinansowania  kastracji lub sterylizacji tego zwierzęcia w 

ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w roku 

2019; 

6. usypianie ślepych miotów: 

1) w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt wykonywane będą zabiegi usypiania 

ślepych miotów.  

2) Zabiegi te będą wykonywane przez lekarza weterynarii. 

3) Uśpieniu będą podlegały wyłącznie zwierzęta, które są ślepe (do 48 godzin po 

urodzeniu) i nie posiadają właścicieli. Skierowania na zabiegi usypiania ślepych miotów 

będą wydawane  przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Radziejowice; 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich: 

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2019 roku 

wskazuje się gospodarstwo, które znajduje się w miejscowości Budy Mszczonowskie 2,  

gm. Radziejowice. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymagane standardy utrzymania zwierząt 

oraz posiada zapas karmy umożliwiającej zapewnienie wyżywienia zwierzętom gospodarskim 
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czasowo odebranym właścicielowi na podstawie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt, lub 

zwierzętom gospodarskim w stosunku do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela. 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt: 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt Gmina Radziejowice realizuje poprzez zawarcie umowy z lekarzem 

weterynarii – Arturem Zaprzałkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

,,Weterynaria pod Lipą’’ Gabinet Weterynaryjny  w Radziejowicach ul.Słoneczna 2a. 

9. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt: 

1) kampanie informacyjne propagujące przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji 

zwierząt zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, 

kładąc szczególny nacisk  na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej; 

2) informacje o programach adopcyjnych i wolontariacie na rzecz ochrony zwierząt  

i prowadzenia  opieki nad bezdomnymi zwierzętami; 

3) współdziałanie z nauczycielami szkół i przedszkoli mające na celu propagowanie 

zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt. 

§ 4 

Finansowanie Programu 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina 

Radziejowice.   

2. Na zadania wymienione w Programie przeznacza się  kwotę w wysokości  20 000 zł 

w tym: 

1) opieka i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku     8 400 zł 

2) wyłapanie i dowóz bezdomnych zwierząt do schroniska    1 200  zł 

3) opieka weterynaryjna , adopcja, dokarmianie kotów wolno żyjących   10 400 zł        
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