Uchwała Nr IX/72/2016
Rady Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejów w roku 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.1), w związku z art. 11a ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856
z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejów w rok 2016, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i 1890.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r. poz. 266.

Uzasadnienie
Uregulowania art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.), zobowiązuje rady gmin do corocznego
określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt. W związku z powyższym przygotowany został
projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Radziejów na rok 2016”.
Program konsultowany był z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radziejowie,
Kołami Łowieckimi działającymi na terenie administracyjnym Gminy Radziejów oraz
towarzystwami opieki nad zwierzętami działającymi na terenie Gminy Radziejów.
Mając na uwadze konieczność wypełniania uregulowań ustawowych konieczne
i zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

Załącznik do Uchwały Nr IX/72/2016
Rady Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 2016 r.

Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Radziejów w roku 2016

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”
(art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)

Radziejów 2016 r.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE, CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Radziejów na rok 2016 zwany dalej „Programem”, ma za
zadanie ograniczyć zjawisko bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnić właściwą
opiekę bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom,
przebywającym w granicach administracyjnych gminy Radziejów.
§ 2. Realizatorem Programu jest Wójt Gminy Radziejów.
§ 3. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22,
88-200 Radziejów;
2) Schronisku, należy przez to rozumieć Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum RehabilitacyjnoSzkoleniowo-Adopcyjne, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź, z miejscem
prowadzenia działalności gospodarczej Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice
(schronisko zarejestrowane jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Sieradzu pod numerem WIN 10143402);
3) Zakładzie weterynaryjnym, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny
Wiesław Wielgosz, ul. Brzeska 56, 88-200 Radziejów, reprezentowany przez
Wiesława Wielgosza.
§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Radziejów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi kotami oraz
zwierzętami gospodarskimi i domowymi.
Rozdział 2.
ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM
§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Radziejów realizują:
1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do
Schroniska;
2) Urząd Gminy Radziejów poprzez wskazanie osoby wyrażającej chęć przyjęcia pod
opiekę bezdomnego zwierzęcia;
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących
opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
Rozdział 3.
OPIEKA NAD KOTAMI WOLNOŻYJĄCYMI, W TYM ICH DOKARMIANIE
§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, polegało
będzie na:
1) ustaleniu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnieniu dokarmiania kotów wolno żyjących przy udziale społecznych
opiekunów, a w przypadku ich braku przez wyznaczonego pracownika SOT-G

działającej przy Urzędzie Gminy Radziejów;
3) podejmowaniu stosownych interwencji polegających na ich wyłapaniu, poddaniu
zabiegowi sterylizacji/kastracji i wypuszczeniu na wolność w miejscu złapania.
Rozdział 4.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 7. 1. Na terenie Gminy Radziejów wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt ma
charakter stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych
bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie
bezpieczeństwa.
2. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum
Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź
z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice.
3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu/odłowieniu będą niezwłocznie przewiezione
i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 3 ust. 2,
prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi/odłowionymi na terenie gminy
Radziejów.
Rozdział 5.
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT
W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT
§ 8. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego Gminy
Radziejów, przebywających w schronisku, poprzez sterylizację i kastrację, realizowane
będzie przez Schronisko, o którym mowa w § 3 ust. 2, lub Zakład Weterynaryjny,
o którym mowa w § 3 ust. 3.
Rozdział 6.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje się
w szczególności poprzez:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Urząd Gminy Radziejów poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz
wyłapanych zwierząt bezdomnych.
Rozdział 7.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 10. Usypianie ślepych miotów realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania
ślepych miotów;
2) Zakład weterynaryjny, o którym mowa w § 3 ust. 3, w sytuacji gdy wykonanie tych
zabiegów zostanie zlecone przez Urząd Gminy Radziejów.

Rozdział 8.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA
DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
§ 11. W przypadku złych warunków dobrostanu zwierząt gospodarskich, a także podjęciu
przez Wójta Gminy Radziejów decyzji o odebraniu zwierząt gospodarskich zapewnia się
miejsce dla tych zwierząt w gospodarstwie rolnym Pana Marka Piernika, zam. Płowce II
22, 88-200 Radziejów.

Rozdział 9.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU
ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizują:
1) Schronisko, o którym mowa w § 3 ust. 2, poprzez zapewnienie dyżuru lekarza
weterynarii w Schronisku;
2) Urząd Gminy Radziejów na podstawie umowy z Zakładem weterynaryjnym,
o którym mowa w § 3 ust. 3.
Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. Finansowanie Programu realizowane jest w oparciu o środki własne gminy w kwocie
6.500,00 zł na:
1) Zapewnienie opieki, miejsca w Schronisku, wyłapywanie/odławianie zwierząt –
5.000,00 zł;
2) usługi i opieka weterynaryjna – 500,00 zł;
3) opieka nad kotami wolno żyjącymi – 500,00 zł;
4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 500,00 zł.
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