
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/168/20 

RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Radków w 2020 roku 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2019r. poz. 122; z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1123) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Radków w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie: 

A. Mielniczuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 2471



Załącznik do uchwały Nr XXIV/168/20 

Rady Miejskiej w Radkowie 

z dnia 30 marca 2020 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Radków w 2020 roku 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów 

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Radków. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Radków; 

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Radkowie; 

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Radków; 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. 

poz. 122 z późn. zm.); 

5) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków w 2020 roku; 

6) schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt: „Ośrodek Pomocy dla Zwierząt 

Niechcianych i Porzuconych” z siedzibą w: 58-230 Niemcza, Gilów 113. 

Rozdział 2. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizuje schronisko dla zwierząt: 

„Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych” z siedzibą w: 58-230 Niemcza, Gilów 113,  

na podstawie zawartej umowy. 

Rozdział 3. 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

§ 4. 1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych 

w Rozdziale 4 Programu. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy 

społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, którzy zarejestrowani są przez właściwą merytorycznie komórkę 

Urzędu. 

3. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Gmina finansuje zabiegi 

sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Skierowanie na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji  

lub kastracji oraz leczenie kotów wolno żyjących poprzez zakład leczniczy, z którym Gmina zawarła stosowną 

umowę, wydaje społecznemu opiekunowi (karmicielowi) właściwa merytorycznie komórka Urzędu. 

Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter: 

1) stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, 

w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa, w tym również przy użyciu 

aplikatora weterynaryjnego pod nadzorem lekarza weterynarii; 

2) okresowy – w odniesieniu do znacznych obszarów gminy oraz znacznej ilości zwierząt w razie stwierdzenia 

takiej konieczności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Burmistrza, w oparciu o informacje 

uzyskane od mieszkańców danego obszaru o zwiększonej ilości bezdomnych zwierząt. 
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§ 6. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy,  

co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie właściwa merytorycznie komórka 

Urzędu, która podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt. 

2. W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, 

właściwa merytorycznie komórka Urzędu podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia, w razie 

konieczności objęcia go opieką weterynaryjną i umieszczenia w schronisku dla zwierząt. 

3. Odłowienia bezdomnego zwierzęcia dokonuje uprawniony, wyspecjalizowany podmiot wraz 

z pracownikiem właściwej merytorycznie komórki Urzędu. 

Rozdział 5. 

Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 7. 1. Gmina realizuje sterylizacje i kastrację zwierząt na zasadach ustalonych ze schroniskiem dla zwierząt. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od dnia umieszczenia 

w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

Rozdział 6. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 8. Gmina prowadzi poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy tj. stworzenie 

elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących 

bezdomnych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu; 

2) prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi 

zwierzętami; 

3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska. 

Rozdział 7. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 9. Zabieg, uśpienia ślepych miotów, będzie wykonywany przez Przychodnię Weterynaryjną Marek Opiela 

z siedzibą w: 57 - 402 Nowa Ruda, Osiedle XXX-lecia 28, po stwierdzeniu takiej konieczności przez lekarza 

weterynarii wolnej praktyki. 

Rozdział 8. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 10. Miejsce dla zwierząt gospodarskich zapewnia gospodarstwo rolne Pana Bogumiła Kuczyńskiego 

w Radkowie przy ul. Grunwaldzkiej 27. 

Rozdział 9. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 11. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewniać 

będzie Przychodnia Weterynaryjna Marek Opiela z siedzibą w: 57 - 402 Nowa Ruda, Osiedle XXX-lecia 28. 

Rozdział 10. 

Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami 

§ 12. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, 

działania edukacyjne m in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 11. 

Finansowanie Programu 

§ 13. 1. Na realizację programu w roku 2020 przeznacza się kwotę 15.300 zł. 
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2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą w następujący sposób: 

1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 

2000 zł; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt - 500 zł; 

3) dokarmianie kotów wolno żyjących - 200 zł; 

4) zapewnianie miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku - 11600 zł; 

5) usypianie ślepych miotów - 300 zł; 

6) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami - 200 zł; 

7) zapewnianie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 500 zł. 
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