
                                                                Druk Nr 445 
UCHWAŁA NR 490/2013 

    RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 
     z dnia 25.02.2013r. 
 
w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt na terenie Gminy Miasta Radomia                         
w 2013r.’’ 

 
 
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.) Rada Miejska  w Radomiu uchwala ,, Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta 
Radomia’ na 2013r.” 

 
§ 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 

 
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami realizowana będzie poprzez: 
1) odławianie z terenu Gminy Miasta Radomia bezdomnych zwierząt                             

i zapewnienie im miejsca w schronisku; 
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 
3) opiekę nad wolnoŜyjącymi kotami miejskimi; 
 

 
§ 3 

 
Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta  Radomia 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) trwałym znakowaniu zwierząt 
5) edukacji mieszkańców Radomia w zakresie zasad humanitarnego i 

odpowiedzialnego traktowania zwierząt 
  

 
 



§ 4 
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 zagroŜenie bezpieczeństwa. 
3. Wymienione w pkt 1 zwierzęta będą wyłapywane przez StraŜ Miejską w Radomiu, 

na podstawie otrzymanego zgłoszenia i po 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.  

5. Dla wyłapanych i przekazanych do schroniska bezdomnych zwierząt ustala się    
15 dniowy okres karencji, w którym nie mogą być one poddawane Ŝadnym 
zabiegom chirurgicznym, z wyjątkiem ratujących Ŝycie, oraz nie mogą być oddane 
do adopcji.  
Po upływie terminu 15 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 m.in. na oficjalnej  stronie 
internetowej schroniska.   

6. Właścicielowi zwierzęcia przysługuje prawo ubiegania się o jego wydanie po 
udokumentowaniu praw własności do niego.   
Zasady przyjmowania, utrzymywania i wydawania zwierząt ze schroniska określa 
Regulamin Schroniska przyjęty przez Prezydenta Miasta Radomia. 

7. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina Miasta Radomia 
zapewnia im całodobową opiekę weterynaryjną poprzez podpisanie umowy z 
wyłonioną lecznicą weterynaryjną.  

8. Opieka nad wolnoŜyjącymi kotami realizowana będzie poprzez: 
- ustalenie miejsc ich przebywania  
- opiekę nad zwierzętami w miejscach bytowania (szczepienie, odpchlenie, 

sterylizacja/kastracja) 
- czasowe ich dokarmianie w miejscach bytowania. 

Czasowe dokarmianie kotów wolnoŜyjących odbywać się będzie w 
okresach zwiększonego zapotrzebowania na pokarm (okresy zimowe) przy 
utrzymujących się ujemnych temperaturach powietrza.  

Zadania w zakresie opieki nad kotami wolnoŜyjącymi mogą być realizowane 
poprzez wsparcie zadań własnych organizacji, których statutowym celem jest 
ochrona zwierząt. 

9. Gmina Miasta Radomia umoŜliwia właścicielom zwierząt zamieszkałym na terenie 
Radomia i bezpłatne usypianie ślepych miotów psów i kotów do trzeciego dnia 
Ŝycia.  

10. Gmina Miasta Radomia umoŜliwia właścicielom psów zamieszkałym na terenie 
Gminy Miasta Radomia w okresie od 01.05.2013r. do 31.12.2013r. bezpłatne 
trwałe oznakowanie zwierzęcia w miarę posiadanych środków finansowych. 
Trwałe oznakowanie polega na wszczepieniu przez lekarza weterynarii 
elektronicznego identyfikatora pod skórę psa. Identyfikatory dostępne będą dla 
zainteresowanych właścicieli w wyznaczonych gabinetach weterynaryjnych na 
terenie miasta.  

11. Edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego i odpowiedzialnego 
traktowania zwierząt realizowana jest poprzez: 



- działania edukacyjne, w tym prowadzenie strony internetowej, w zakresie 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz oznakowania a takŜe 
adopcji zwierząt bezdomnych; 

- współpracę z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt 
w organizowaniu akcji, konkursów, prelekcji i innych przedsięwzięć w celu 
zapobiegania bezdomności zwierząt i kształtowania właściwego stosunku do 
nich; 

12. 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. 
     

§ 5 
Podział zadań w ramach realizacji programu określa załącznik nr 1 do uchwały. 

 
§ 6 

 
1. Koszty realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Radomia ponosi Gmina Miasta Radomia.  
2. W 2013r. na realizację programu  przeznacza się środki finansowe 

pozostające w budŜecie miasta w  dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska               
i Rolnictwa do wysokości: 
599.000,- zł -   powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Radomiu w 2013r.”     
85 000,- zł  - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom w  

przypadkach zdarzeń drogowych z ich udziałem,  
10 000,- zł - usypianie ślepych miotów 
20 000,- zł –   opieka nad kotami wolnoŜyjącymi  
2.000,- zł –   działania edukacyjne 
53 000,- zł –   elektroniczne trwałe znakowanie zwierząt 

  
§ 7 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

do Uchwały w/s przyj ęcia „Programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt na terenie Gminy Miasta Radomia 

 w 2013r.” 
 

        Wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia                            
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 Nr 106 poz.1002 ze zmianami) 
Rada Gminy określa  w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Przygotowany na 2013r. Program, stanowiący załącznik do przedmiotowej 
uchwały obejmuje  swoim zakresem realizację takich zadań jak: 
      

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; 
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca  

dla zwierząt gospodarskich; 
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 
9. Znakowanie zwierząt  

 
 Zaproponowane w ,,Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2013r.’’ 
rozwiązania stanowią kontynuację tych, które funkcjonowały w 2012r.                              
i przyczyniły się do porządkowania problematyki bezdomnych zwierząt  
w mieście.  
Zgodnie z art. 11a ust 3 ustawy o ochronie zwierząt, w 2013r. do „Programu” 
wprowadzono plan znakowania zwierząt w gminie. 
W 2013r. znakowaniem objęte zostaną psy. Ich właściciele, na zasadzie 
dobrowolności będą mogli trwale oznakować zwierzę poprzez wszczepienie pod skórę 
elektronicznego transpondera tzw. czipa. Koszty znakowania zwierząt (zakupu 
transpondera i usługi wszczepienia) oraz realizacji całego „Programu” ponosi gmina. 
W  2013r. na wskazane cele w budżecie miasta zabezpieczono łącznie kwotę  
769.000,- zł. 
Wykonanie i kontrola założeń „Programu” spoczywa na Prezydencie Miasta Radomia 
jednak jego realizacja zakłada współpracę służb i jednostek Prezydenta (Straż Miejska, 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego) , lekarzy weterynarii oraz 
organizacji pozarządowych działających na rzecz zwierząt.  
 
Projekt Programu był konsultowany (zgodnie z art.11a pkt.7 ustawy  
o ochronie zwierząt) z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,  organizacjami 
pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, zarządcami 
obwodów łowieckich   działającym na terenie Radomia. 



 


