
 

 

UCHWAŁA NR 134/XXIII/2020 

RADY GMINY RĘDZINY 

z dnia 10 marca 2020 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Rędziny w 2020 r. 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U.  z 2019 r. 

poz. 122 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz 

organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze 

Gminy oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy, Rada Gminy 

Rędziny uchwala, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała określa Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2020 roku. 

§ 2. 1. Gmina Rędziny zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez zapewnienie  zwierzętom 

bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt określonym w punkcie 1  załącznika nr 1 do niniejszej uchwały 

oraz objęcie ich opieką pielęgnacyjną i weterynaryjną. 

2. Do schroniska dla zwierząt, o którym mowa w ust. 1, przyjmowane jest każde zwierzę  bezdomne 

z terenu Gminy Rędziny. 

§ 3. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami bytującymi na terenie Gminy Rędziny zapewnia się poprzez: 

1) dokarmianie kotów wolno żyjących, które będzie następować poprzez opiekunów społecznych; karmę 

wydają pracownicy Referatu gospodarki przestrzennej, nieruchomości i gospodarki odpadami. 

2) wspieranie opiekunów społecznych kotów wolno żyjących poprzez zapewnienie im karmy dla kotów 

w okresie zimowym. 

3) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji, którym poddawane będą koty, które przybłąkały się lub 

zostały przygarnięte przez  opiekunów społecznych. Koty wolno żyjące po zabiegu i rekonwalescencji oraz 

trwałym znakowaniu wrócą do miejsc z których zostały odłowione. 

2. Gmina Rędziny prowadzi rejestr opiekunów społecznych. Wpis do rejestru dokonuje się na podstawie 

deklaracji osoby zainteresowanej zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania,  

nr telefonu kontaktowego, liczba kotów objętych opieką oraz ich płeć jeśli jest znana  forma udzielanej pomocy 

kotom, miejsce bytowania kotów. 

3. Informację o występowaniu kotów wolno żyjących zgłasza się w Urzędzie Gminy Rędziny       

w Referacie gospodarki przestrzennej, nieruchomości i gospodarki odpadami w pokoju nr 7. 

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rędziny powierza się podmiotowi       

prowadzącemu schronisko dla zwierząt wskazanemu w punkcie 1 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Odłowionym zwierzętom domowym zapewnia się: 
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a) transport do schroniska dla zwierząt, 

b) nadanie numeru porządkowego, a następnie wprowadzenie go do bazy danych. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rędziny ma charakter stały. Informacje o bezdomnych 

zwierzętach oraz o zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym należy zgłaszać do pracowników Urzędu 

Gminy w Rędzinach Referatu gospodarki przestrzennej, nieruchomości i gospodarki odpadami. 

4. W zakres opieki pielęgnacyjnej i weterynaryjnej odłowionych zwierząt wchodzi: 

1) zapewnienie dożywotniego pobytu przyjętych zwierząt, 

2) utrzymanie przyjętych zwierząt w czystości, 

3) stworzenie odpowiednich warunków bytowania, poprzez zapewnienie zwierzęciu egzystencji adekwatnej 

do potrzeb danego gatunku, rasy, płci i wieku, 

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej, 

5) zapewnienie zwierzętom odpowiedniego wyżywienia w zależności od potrzeb biologicznych zwierzęcia 

i stałego dostępu do wody. 

5. Odłowionym zwierzętom gospodarskim zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym wskazanym 

w punkcie 3 załącznika nr 1do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Gmina Rędziny zapewnia obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 

zwierząt. Realizację tego zadania powierza się podmiotowi  prowadzącemu schronisko dla zwierząt 

wskazanemu w punkcie 1 załącznika nr 1 do  niniejszej uchwały. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji są wykonywane przez lekarza weterynarii, z którym schronisko podpisało 

stosowną umowę. 

3. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie pierwszych 14 dni od dnia 

umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się po zwierzę właściciela lub opiekuna. 

4. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta, u których zachodzą przeciwskazania ze 

względu na ich zbyt młody wiek (niedojrzałość płciową) i/lub zły stan zdrowia. 

5. Zwierzęta, o których mowa w ust. 4 są wydawane ze schroniska dla zwierząt nowym właścicielom wraz 

ze skierowaniem na nieodpłatne wykonanie zabiegu sterylizacji albo kastracji w ramach zawartej umowy ze 

schroniskiem. 

§ 6. 1. Usypiania ślepych miotów będzie dokonywał Gabinet Weterynaryjny wskazany w punkcie 2 

załącznika  nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ślepe mioty należy zgłaszać do pracowników Urzędu Gminy Rędziny - pokój nr 7. 

3. Usypianiu podlegają wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla 

nich właścicieli. 

§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierza się podmiotowi prowadzącemu 

schronisko dla zwierząt, o którym mowa w punkcie 1 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2 .Poszukiwanie 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez przekazywanie zwierząt przebywających 

w schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej 

schroniska oraz organizację akcji promujących adopcję zwierząt ze schroniska. 

3. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie schronisko ustala dotychczasowego właściciela 

poprzez sprawdzenie danych zapisanych w bazie identyfikujących właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu 

w celu odebrania  zwierzęcia. 

4. Zwierzęta bezdomne oddaje się do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 

§ 8. Zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy Rędziny będą kierowane do gospodarstwa rolnego, 

wskazanego w punkcie 3 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Poszukiwanie właściciela zwierzęcia 

gospodarskiego pozostającego bez opieki odbywa się poprzez:  zamieszczenie ogłoszenia na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Rędziny,  przez Sołtysów oraz na  tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw tj. 

Konin, Kościelec, Marianka Rędzińska, Rędziny Kolonia, Rędziny Okupniki, Rędziny Wyrazów, Rędziny 

Osiedle, Rudniki. 
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§ 9. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

zapewnia się przez podmiot wskazany w punkcie 2 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Całodobową opiekę weterynaryjną zapewnia się na miejscu zdarzenia drogowego lub po przewiezieniu 

zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej. Po udzieleniu pomocy zwierzęta umieszczane są w schronisku 

określonym w pkt 1 załącznika nr 1do niniejszej uchwały 

§ 10. Na realizację niniejszego programu w budżecie Gminy Rędziny na rok 2020 zabezpieczono środki 

finansowe w wysokości 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odłowienie bezdomnych 

zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach,  poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt łączna kwota: 95 000,00 

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - kwota: 1500,00; 

3. usypianie ślepych miotów, sterylizację, kastrację kotów- gabinet weterynaryjny - kwota:  7 500,00; 

4. gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: bez opłat; 

5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

- kwota: 6 000,00 zł 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny. 

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

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny 

 

 

Agnieszka Bajor 
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Załącznik do uchwały Nr 134/XXIII/2020 

Rady Gminy Rędziny 

z dnia 10 marca 2020 r. 

 

Lista podmiotów realizujących zadania: 

1. Schronisko dla Zwierząt  w Zawierciu  Rafał  Żmuda ul. Podmiejska 51b, 42-400  Zawiercie. 

2. Gabinet Weterynaryjny, ul. Borelowskiego 21 m. 10, 42-200 Częstochowa Lek. Wet. Kamila Drożyńska- 

Sekret. 

3. Gospodarstwo  rolne Pan Krzysztof Michalak,  ul. Kielecka 48, 42-240 Konin. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 2377


		2020-03-13T13:14:19+0000
	Polska
	Iwona Andruszkiewicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




