
 

 

UCHWAŁA NR 162/XXIV/2017 

RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2017 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Radłów w 2017 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Radłów 

 

Wlihelm Wengel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 1631



Załącznik 

 do uchwały nr 162/XXIV/2017 

Rady Gminy Radłów 

z dnia 25 maja 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Radłów w 2017 roku 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Podstawę prawną uchwalenia przez Radę Gminy Radłów „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2017 roku”, zwanego dalej 

Programem stanowi art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Radłów; 

2) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Radłów; 

3) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Radłów; 

4) referacie gospodarki - należy przez to rozumieć pracowników referatu gospodarki Urzędu Gminy Radłów; 

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 856 z późn. zm.); 

6) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na wolności w warunkach 

niezależnych od człowieka; 

7) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Radłów. 

§ 3. Koordynatorem Programu jest wójt, a Program realizują: 

1) referat gospodarki; 

2) przedsiębiorca któremu gmina zleciła wyłapywanie bezdomnych zwierząt; 

3) schroniska dla zwierząt; 

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 

Rozdział 2 

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizuje się na każde zgłoszenie dotyczące 

pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

§ 5.1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie gminy, co do 

których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie referat gospodarki, który niezwłocznie 

podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt. 

2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, referat gospodarki 

podejmie działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go w schronisku dla zwierząt lub 

niezwłocznego przekazania do adopcji w przypadku posiadania informacji o osobie zainteresowanej jego adopcją. 

§ 6.1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez PUPHW „GABI” – Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 

47/120 Żędowice, NIP 756-155-01-44. 
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2. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt 

„S.O.S. dla Zwierząt w Chorzowie-Maciejkowicach, 41-508 Chorzów-Maciejkowice, ul. Antoniów 1, KRS: 

0000285182, lub w razie konieczności obserwacji w przygabinetowym hotelu prowadzonym przez 

przedsiębiorcę, o którym mowa § 6 pkt 1, do czasu ich przekazania do schroniska lub adopcji. 

§ 7. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do takiego 

zwierzęcia. Wydanie zwierzęcia można uzależnić od pokrycia poniesionych przez gminę kosztów związanych  

z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku. 

§ 8. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewozi się i umieszcza w gospodarstwie rolnym określonym 

zgodnie z § 13 niniejszego programu przy współpracy z przedsiębiorcą, o którym mowa § 6 ust. 1. 

Rozdział 3 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

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

w rozdziale 2 programu. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (dokarmiaczom) kotów, którzy zobowiążą się 

bezpłatnie dokarmiać wolno żyjące koty na podstawie pisemnego oświadczenia o podjęciu się obowiązków 

społecznego opiekuna (dokarmiacza), będą dostosowane do sygnalizowanych przez mieszkańców potrzeb; 

2) finansowanie leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładem leczenia zwierząt. 

3. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących gmina finansuje zabiegi sterylizacji zwierząt. 

4. Wójt może wydać społecznemu opiekunowi (dokarmiaczowi) skierowanie na przeprowadzenie zabiegu 

sterylizacji lub leczenia kotów, w zakładzie leczenia zwierząt z którym gmina ma zawartą stosowną umowę. 

Rozdział 4 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 10.1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji zwierząt bezdomnych odłowionych na jej terenie. 

2. Określa się następujące zasady wykonywania finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) Gmina zawarła umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt wymienionym w § 14 na dokonywanie 

zabiegów sterylizacji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę nad nimi lub zleci schronisku przyjmującemu 

zwierzę wykonanie takiego zabiegu; 

2) po przeprowadzeniu sterylizacji zwierzęta zwraca się do miejsc, w których żyją wolno albo oddaje się 

do schroniska; 

3) Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez 

zakład leczniczy dla zwierząt albo refaktury wystawionej przez schronisko. 

Rozdział 5 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 11. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy, w formie ogłoszeń  

na stronie internetowej gminy, umieszczanie na niej zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu; 

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

bezdomnymi zwierzętami, w szczególności w kwartalniku „Wieści Gminne”; 

3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska; 

4) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Rozdział 6 

Usypianie ślepych miotów 

§ 12.1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych na terenie gminy. 
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2. Określa się następujące zasady wykonywania oraz finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia 

dla nich właścicieli; 

2) zabiegi uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, wymieniony w § 14 niniejszego programu; 

3) Gmina pokrywa koszty zabiegu zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w pkt 2, 

na podstawie wystawionego przez lekarza weterynarii rachunku lub faktury. 

Rozdział 7 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 13.1. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać 

wymagania dotyczące odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm 

powierzchni określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

2. Zgodnie z Gminnym planem ewakuacji do takich celów przewidziane są m.in. zabudowania gospodarskie 

byłego PGR w Sternalicach, aktualnie własność Z.P.H.U. STER-POL Sp. z o.o. W. Strzelecki, A. Strzelecki. 

Rozdział 8 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  

§ 14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt gmina realizuje poprzez umowę zawartą z przedsiębiorstwem „WETKAM” Błażej Kamiński,  

ul. Powstańców Śląskich 13, 46-380 Dobrodzień. 

Rozdział 9 

Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami  

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

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

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

Rozdział 10 

Finansowanie Programu  

§ 16.1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie gminy 

w wysokości 8 000,00 zł. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą w sposób zgodny z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych, na podstawie umów zawartych przez gminę w celu realizacji programu. 
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