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UCHWAŁA NR VI/39/2019
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2019 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 122) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Radoszyce na rok 2019”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach
Marian Jankowski
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Załącznik do Uchwały Nr VI/39/ 2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2019 roku”
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Radoszyce w 2019 roku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt poprzez:
1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie Gminy Radoszyce w rozumieniu
art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt,
2. odławianie bezdomnych zwierząt,
3. sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
4. elektroniczne znakowanie zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5. organizowanie mobilnej akcji kastracji i sterylizacji psów i kotów, których właściciele lub inne osoby
pod, których opieką zwierzęta przebywają zamieszkują na terenie gminy Radoszyce
6. dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt,
7. zapewnienie opieki nad wolnożyjącymi kotami,
8. poszukiwanie nowych właścicieli dla odłowionych zwierząt,
9. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
a) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Radoszyce;
b) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach;
c) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce;
d) Referacie BKŚ – należy przez to rozumieć Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska;
e) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą faktycznie mieszkańcem gminy Radoszyce posiadającą
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale;
f) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza;
g) 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;
h) kotach wolnożyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);
i) Gabinecie weterynaryjnym - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny w Radoszycach przy ul.
Kościuszki 38, z którym Gmina zawarła stosowną umowę;
j) Schronisku dla bezdomnych zwierząt – należy przez to rozumieć Schronisko w miejscowości Suchedniów,
ul. Berezów 85a, 26-130 Suchedniów prowadzone przez Macieja Glijer – BAROS z/s w Suchedniowie, ul.
Berezów 76d posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny 26103401;
k) Programie - należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2019 roku.
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3. Realizację zadań w ramach programu prowadzą:
1) Referat BKŚ we współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt,
2) Gabinet weterynaryjny,
3) Schronisko dla bezdomnych zwierząt,
4) Gospodarstwo rolne.
4. Koordynatorem Programu jest Burmistrz za pośrednictwem Referatu BKŚ.
Rozdział 2.
Opieka nad zwierzętami
§ 2. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz sprawowanie nad nimi
opieki zostało powierzone Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Suchedniowie ul. Berezów 85a
prowadzonemu przez podmiot „BAROS”- Maciej Glijer, 26-130 Suchedniów ul. Berezów 76d.
2. Schronisko, o którym mowa w ust. 1, zobowiązane jest do:
1) realizowania usługi zgodnie z zobowiązującymi przepisami o ustawie o ochronie zwierząt,
2) prowadzenia karty ewidencyjnej przyjmowanych i wydawanych zwierząt w sposób polegający na opisaniu
danego zwierzęcia (rasa, maść, wiek zwierzęcia, wielkość), daty jego przyjęcia, zdjęcia danego psa, nr
chipu, danych dotyczących prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, daty opuszczenia
schroniska z podaniem przyczyny opuszczenia schroniska,
3) poddawanie zwierząt obligatoryjnym zabiegom kastracji i sterylizacji (z wyjątkiem zwierząt, co do których
przeprowadzenie takiego zabiegu może zagrażać ich zdrowiu lub życiu),
4) poddawanie zwierząt zabiegom elektronicznego znakowania,
5) kompleksowej opieki weterynaryjnej,
6) prowadzenia działań mających na celu przekazywanie zwierząt nowym właścicielom,
7) umożliwienia przedstawicielowi Urzędu przeprowadzenie kontroli w schronisku,
8) dostarczania do Urzędu, wszystkich umów adopcyjnych, w których zawarte będą takie dane jak: seria i nr
dowodu osobistego, imię, nazwisko, adres zamieszkania.
§ 3. Opieka nad wolnożyjącymi kotami będzie realizowana poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) pomoc w ich dokarmianiu w miejscach, w których przebywają.
§ 4. Zwierzęta gospodarskie w przypadkach konieczności zapewnienia im opieki będą umieszczane
w gospodarstwie rolnym będącym własnością Pana Stanisława Janusa zam. Nadworów 13, 26-230 Radoszyce,
gm. Radoszyce, z którym Gmina Radoszyce zawarła stosowną umowę.
§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
1) schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania,
2) Gminę poprzez:
a) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy;
b) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
c) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy;
d) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
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Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 6. 1. Odławianie na terenie Gminy bezdomnych zwierząt, co do których nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, będzie miało charakter:
1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy o błąkających się bezdomnych zwierzętach,
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt;
2) okresowy na określonych obszarach Gminy lub w odniesieniu do grup bezdomnych zwierząt, w razie
stwierdzenia takiej konieczności przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce, na podstawie informacji
uzyskanych od mieszkańców gminy.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także
powodującego cierpienia.
3. Odławianym zwierzętom zapewniona zostanie w razie potrzeby opieka lekarsko – weterynaryjna na
podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii oraz schroniskiem.
4. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy zostało powierzone podmiotowi „BAROS”Maciej Glijer z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Berezów 76d, prowadzącym jednocześnie Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w miejscowości Suchedniów przy ul. Berezów 85a.
5. Odłowione bezdomne zwierzęta będą przewiezione do schroniska środkami transportu spełniającymi
warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
6. Zwierzęta po odłowieniu zostaną umieszczone w „Schronisku”, z którym Gmina Radoszyce ma
podpisaną umowę celem zapewnienia im dalszej opieki.
Rozdział 4.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację oraz elektroniczne
znakowanie zwierząt, w szczególności psów, realizują:
a) Schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji
i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do
wykonywania tych zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia i/lub wiek,
b) Referat BKŚ poprzez współorganizowanie na terenie Gminy Radoszyce bezpłatnej akcji mobilnej
zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji oraz elektronicznego znakowania mogą być prowadzone tylko przez
lekarza weterynarii.
§ 8. Gmina finansuje koszy usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów na następujących
zasadach:
1) usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt,
przez lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie;
2) uśpieniu będą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości znalezienia dla
nich właścicieli;
3) zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez firmę utylizacyjną
padłych zwierząt.
Rozdział 5.
Opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 9. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu
gminy Radoszyce zapewnia lekarz weterynarii prowadzący gabinet weterynaryjny na podstawie umowy
zawartej z Gminą.
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Rozdział 6.
Finansowanie programu
§ 10. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina.
2. Na realizację Programu na rok 2019 planuje się kwotę – 39.000 zł. Sposób wydatkowania
zaplanowanych środków przedstawia się następująco:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku wraz z opieką weterynaryjną – 32.400 zł;
2) odławianie bezdomnych zwierząt – 3.000 zł;
3) organizacja mobilnej akcji sterylizacji i kastracji zwierząt – 2.500 zł;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
400 zł;
5) zakup karmy dla wolnożyjących kotów – 300 zł;
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 200 zł;
7) usypianie ślepych miotów – 200 zł;
Rozdział 7.
Procedura dotycząca postępowania z bezdomnymi zwierzętami na skutek wystąpienia okoliczności
pogryzienia człowieka
§ 11. 1. W przypadku wystąpienia sytuacji pogryzienia człowieka ze strony bezdomnego psa, po
zlokalizowaniu zwierzęcia zostanie ono odłowione i tymczasowo umieszczone w boksie przy oczyszczalni
ścieków w Radoszycach na okres obserwacji pozwalający potwierdzić lub wykluczyć chorobę „wścieklizny”.
2. Obserwacja weterynaryjna w kierunku wścieklizny prowadzona będzie przez lekarza weterynarii
prowadzącego gabinet weterynaryjny, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.
3. Jeżeli obserwacja nie potwierdzi objawów wścieklizny u psa, wtedy zwierzę zostanie bezzwłocznie
odwiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

