
UCHWALA Nr X I I I / 75 /2016 
RADY GMINY RADZANOW 

z dnia 14 marca 2016 roku 

w sprawie przyj^cia programu opieki nad zwierzftami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierzat na terenie gminy Radzanow na rok 2016. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1515 z pozn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzat 

( Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z pozn. zm.) Rada Gminy w Radzanowie uchwala, co nast^puje: 

§1 

Uchwala si? „Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt 

na terenie gminy Radzanow" w brzmieniu okreslonym w zal^czniku do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Radzanow. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodnicz^cy Rady Gminy 

siorek 



Zal^cznik 
do uchwaly Nr XIII/ 75/2016 
Rady Gminy Radzanow 
z dnia 14 marca 2016 roku 

PROGRAM O P I E K I NAD ZWIERZl^TAMI BEZDOMNYMI ORAZ 
ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOSCI ZWIERZAT NA T E R E N I E GMINY RADZANOW W 
2016 R. 

§1 

Ilekroc w uchwale jest mowa o : 

1. Zwierz^tach bezdomnych - nalezy przez to rozumiec zwierz?ta domowe lub gospodarskie, 
ktore uciekly, zabl^kaly si? lub zostaly porzucone przez czlowieka, a nie ma mozliwosci 
ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiek^ trwale dot^d pozostawaly; 

2. Zwierz?tach domowych - nalezy przez to rozumiec zwierz?ta tradycyjnie przebywaj^ce wraz 
z cztowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 
czlowieka w charakterze jego towarzysza; 

3. Kotach wolno zyjqcych - nalezy przez to rozumiec koty urodzone lub zyj^ce na wolnosci 
(zyj^ce w otoczeniu czlowieka w stanie dzikim); 

4. Programie - nalezy przez to rozumiec Program opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy w 2016r.; 

§2 

Ceiem Programu jest: 

1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierz?tami w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o 
ochronie zwierzat; 

2. Zapobieganie bezdomnosci zwierzat. 

§ 3 

1. Wykonawcami Programu ŝ : 
1) Gmina 
2) Lekarze weterynarii 
3) Schronisko dla bezdomnych zwierzat 
4) Organizacje spoleczne, stowarzyszenia, fundacje, ktorych statutowym celem dzialania 

jest przeciwdzialanie bezdomnosci zwierzat we wspolpracy z organami gminy. 
2. Funkcje koordynatora dzialah podejmowanych w ramach Programu pelni Wojt Gminy. 
3. Zadanie priorytetowe Programu to: 

1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz?tom z terenu gminy. 



2) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierzat poprzez sterylizacj? i kastracj? zwierzqt 
w schroniskach dla zwierzat, 

3) Sprawowane opieki nad kotami wolno zyj^cymi w tym ich dokarmianie 
4) Poszukiwanie nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt. 
5) Odlawianie bezdomnych zwierzqt, 
6) Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z 

udzialem zwierzat, 
7) Usypanie slepych miotow, 
8) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzat 

gospodarskich. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz^tom realizowane b?dzie poprzez: 

1. Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierzat realizowane b?dzie poprzez umieszczanie ich 
w schronisku dla bezdomnych zwierzat - Schronisko dla zwierzat „Nadzieja" z siedzib^ w 
13-111 Janowiec Koscielny, Napierki 53; na podstawie zawartej umowy, 

2. Odlawianie bezdomnych zwierzat za pomocq specjalistycznego sprz^tu, ktory nie b?dzie 
stwarzal zagrozenia dla iycia i zdrowia zwierzat, oraz nie b?dzie zadawal im cierpienia. 

§5 

Gmina realizuje obligatoryjn^ sterylizacj? i kastracj? zwierzat w schroniskach dla zwierzat na 
zasadach ustalonych z jednostk^ prowadzqc^ schronisko. 
Zabiegi sterylizacji i kastracji mog^ bye przeprowadzone wylqcznie przez lekarza weterynarii. 
Zabiegom, o ktorych mowa w ust. 1 nie podlegaj^ zwierz?ta w okresie 14 dni od umieszczenia 
w schronisku z uwagi na mozliwosc zgloszenia si? wlasciciela lub opiekuna oraz 
przeznaczone do adopcji w terminie okreslonym w ogtoszeniu o poszukiwaniu nowych 
wlascicieli. 

§ 6 

Opieka nad kotami wolno zyjqcymi realizowana jest poprzez:" 

1. Ustalenia miejsc, w ktorych przebywaj^ koty wolno zyj^ce, 
2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania przy 

udziale spolecznych opiekunow kotow, 
3. Sterylizacja lub kastracja wolnozyjqcych kotow, 
4. Zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom przez lekarza weterynarii. 

§7 

Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzat realizowana jest poprzez: 

1. Informowanie o mozliwosci adopcji zwierzat bezdomnych w sposob zwyczajowo przyj?ty na 
terenie gminy w tym na stronie intemetowej Urz?du Gminy, 

2. Wspoldzialanie z organizacjami spolecznymi, lekarzami weterynarii, schroniskami dla 
zwierzqt w zakresie poszukiwania nowych wlascicieli zwierzqt. 



§8 

1. Usypianie slepych miotow moze nast^pic wyt^cznie przez lekarza weterynarii w schronisku 
dla bezdomnych zwierzat lub w lecznicy dla zwierzqt. 

2. Zwierz? usypiane musi bye traktowane lagodnie i przyjaznie. Zabieg uspienia powinien bye 
dokonany przez lekarza weterynarii w sposob humanitamy. 

3. Zwloki uspionych zwierzat muszq bye odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich 
przez odpowiednie sluzby do ich utylizacji. 

§9 

1. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierzat gospodarskich w 2016r. 
wskazuje si? gospodarstwo prowadzone przez Pana Witolda Krogulskiego, ktore znajduje si? 
w miejscowosci Radzanow ul. Gorna 15, 06-540 Radzanow. 

2. Wraz z umieszczeniem zwierzat w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie 
znalezienia nowego wlasciciela dla tych zwierzat. 

§ 1 0 

Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach drogowych z udzialem zwierzat 
realizowana jest poprzez zlecenie opieki w takich przypadkach Gabinetowi Weterynaryjnemu 
prowadzonemu przez lekarza weterynarii Damiana Kwiatkowskiego ul. Sienkiewicza 22, 06-540 
Radzanow. 

§11 

1. Koszty realizacji zadan okreslonych w niniejszym programie ponosi gmina. 
2. Wysokosc srodkow fmansowych zarezerwowanych w budzecie Gminy Radzanow 

przeznaczonych na realizacj? Programu w 2016r. wynosi 2 400,00 zl,- (slownie zlotych: dwa 
tysiqce czterysta zlotych 00/100). 

3. Srodki fmansowe wydatkowane b?d4 po przez zlecanie swiadczenia ushig i dostaw, zgodnie z 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z 
pozn. zm.). 


