
UCHWAŁA NR 311/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia’’ 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 
142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003r. Dz. 
U.Nr 106, poz.1002 ze zm.) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 
2001 Nr 45 poz.236) Rada Miejska w Radomiu uchwala ,, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia’’ 

§ 1. Celami Programu są: 

1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miasta Radomia. 

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

3. Promowanie właściwych postaw człowieka wobec zwierząt. 

§ 2. Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

2. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt. 

3. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. 

4. Straż Miejska – w Radomiu. 

§ 3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami realizowana będzie poprzez: 

1. Odławianie z terenu Gminy Miasta Radomia bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca 
w schronisku. 

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami miejskimi. 

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. 

§ 4. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy MiastaRadomia polega na: 

1. Poszukiwaniu właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku. 

2. Zmniejszeniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację. 

3. Usypianiu ślepych miotów psów i kotów. 

4. Edukacji mieszkańców Miasta w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
uświadamianiu obowiązków wobec zwierząt domowych ich właścicielom. 

§ 5. Zasady realizacji programu: 

1. Na terenie Gminy Miasta Radomia odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały. 

2. W pierwszej kolejności wyłapywane będą zwierzęta podejrzane o chorobę lub powodujące zagrożenie 
bezpieczeństwa. 

3. Wymienione w pkt 1 zwierzęta będą wyłapywane przez Straż Miejską w Radomiu, po uprzednim 
zgłoszeniu i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu potwierdzenie bezdomności 
zwierzęcia. 

4. Odłowione zwierzęta zostaną przewiezione i przekazane do schroniska dla zwierząt przy ul. 
Wincentego Witosa 96 w Radomiu. 
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5. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina Miasta Radomia zapewnia im 
całodobową opiekę weterynaryjną poprzez podpisanie umowy z wyłonioną lecznicą weterynaryjną. 

6. Dla wyłapanych i przekazanych do schroniska bezdomnych zwierząt ustala się21 dniowy okres 
karencji, w którym nie mogą być one poddawane żadnym zabiegom chirurgicznym, z wyjątkiem ratujących 
życie, oraz nie mogą być oddane do adopcji. 

Po upływie terminu 21 dni od dnia odłowienia, zwierzęta bezdomne będą poddawane sterylizacji 
i kastracji oraz mogą być przekazywane do adopcji. Podczas okresu karencji, schronisko dla zwierząt ma 
obowiązek poszukiwania ich właścicieli poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej schroniska 
i miasta. 

7. Właścicielowi zwierzęcia przysługuje prawo ubiegania się o jego wydanie po udokumentowaniu praw 
własności do niego oraz pokryciu poniesionych kosztów przetrzymywania i leczenia zwierzęcia. 

Zasady przyjmowania, utrzymywania i wydawania zwierząt ze schroniska określa Regulamin Schroniska 
przyjęty przez Prezydenta Miasta Radomia. 

8. Dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane będzie przez Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego poprzez zakup i wydawanie karmy zarządcom nieruchomości, którzy wyrażą 
chęć dokarmiania zwierząt lub może zostać powierzone organizacji pozarządowej, której statutowym celem 
jest ochrona zwierząt. 

9. Gmina Miasta Radomia umożliwia właścicielom zwierząt zamieszkałym na terenie Radomia bezpłatne 
usypianie ślepych miotów psów i kotów do trzeciego dnia życia. Zabiegi te będą wykonywane 
w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych na terenie miasta. 

Za właściciela psa należy rozumieć osobę będącą mieszkańcem Radomia, posiadającą zwierzę 
zarejestrowane na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasta Radomia. 

10. Gmina Miasta Radomia prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych 
poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej zwierząt. W tym celu może współpracować z podmiotami 
i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt. 

11. W przypadkach pojawienia się na terenie Radomia bezdomnych zwierząt gospodarskich, będą one 
umieszczane w celu zapewnienia opieki w gospodarstwach rolnych na podstawie zawartych z nimi umów, 
po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 

§ 6. 1. Koszty realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Radomia ponosi Gmina 
Miasta Radomia. 

2. W 2012r. na realizację programu przeznacza się: 

564.000,-zł - wsparcie realizacji zadania „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu” dotacja dla 
Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Radomiu ul. Witosa 96 

70.000,- zł - zapobieganie bezdomności poprzez usypianie ślepych miotów, dokarmianie kotów wolno 
żyjących, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt, edukacja mieszkańców dysponent Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Radomiu. 

648.948,- zł - podejmowanie interwencji z udziałem zwierząt i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 
dysponent Straż Miejska w Radomiu. 

§ 7. Prezydent Miasta Radomia może ustalić stawki opłat za usługi świadczone przez Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia . 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik
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