UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Radzionków w 2019 roku
Na podstawie 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), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), po
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tarnowskich Górach, Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Polsce oddział w Bytomiu oraz Polskim Związkiem Łowieckim – Kołem Łowieckim „Orzeł”
w Piekarach Śląskich oraz Kołem Łowieckim „Świerklaniec” w Nakle Śląskim,
Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Radzionków, przy pomocy którego Burmistrz Miasta
Radzionków wykonuje zadania;
2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Radzionków;
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, z którym Gmina zawarła
odpowiednią umowę;
4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);
5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2019 roku;
6) Organizacjach pozarządowych, należy przez to rozumieć organizacje, których zadaniem określonym w statucie
jest ochrona zwierząt bezdomnych.
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami
bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych oraz kotów
wolno żyjących;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy;
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
§ 3. Gmina, poprzez podpisanie odpowiedniej umowy, zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce
w Schronisku dla zwierząt w Bytomiu przy ul. Łaszczyka 18.
§ 4. Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie poprzez:
1) prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów dziko żyjących; zamieszczenie w rejestrze następuje po
dokonaniu weryfikacji przez Urząd pisemnego wniosku opiekuna;
2) przekazywanie karmy dla opiekunów wolno żyjących kotów na ich wniosek;
3) ograniczanie populacji wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację i kastrację; zabiegi będą wykonywane
przez Gabinet Weterynaryjny PLUTO Aleksandra Rożeńska z siedzibą w Radzionkowie przy ul. ks. Knosały
61A; wolno żyjące koty, po przeprowadzeniu zabiegu wrócą do miejsc macierzystych lub zostaną skierowane
do adopcji.
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§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie realizowane w następujący sposób:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt w Gminie będzie miało charakter stały;
2) czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą prowadzone z urzędu lub na podstawie
zgłoszeń mieszkańców o pozostawionych bez opieki zwierzętach, a w szczególności chorych lub zagrażających
życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi;
3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzał podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
posiadający wymagane przepisami uprawnienia, z którym Gmina ma zawartą umowę;
4) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także
nie zadaje im cierpienia;
5) transport bezdomnych zwierząt będzie się
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt;

odbywać

środkiem

transportu

przystosowanym

6) wyłapane zwierzęta będą przewożone bezpośrednio do Schroniska;
7) Gmina zapewnia elektroniczne znakowanie wyłapanych zwierząt w schronisku; od zasady można odstąpić
w przypadku
zwierząt,
u których
istnieją
przeciwwskazania
do
wykonywania
zabiegów
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,
8) w przypadku, gdy zostanie wyłapane zwierzę mające właściciela, będzie można je odebrać
w Schronisku w terminie 14 dni od dnia wyłapania; po 14 dniowym pobycie zwierzęcia
w Schronisku, jeżeli nie zgłosi się właściciel, zwierzę pozostaje w dyspozycji schroniska,
na zasadach obowiązujących w Schronisku.
§ 6. Gmina zapewnia obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w Schronisku poprzez
wykonywanie
zabiegów
sterylizacji
i kastracji
bezdomnym
psom
i kotom,
z wyłączeniem zwierząt, które z różnych przyczyn takim zabiegom nie mogą być poddane. Zadanie będzie
realizowane przez wynajęty przez Gminę podmiot, będący administratorem Schroniska.
§ 7. Gmina podejmuje współpracę ze Schroniskiem, do którego przekazywane są zwierzęta wyłapane na terenie
Gminy oraz Organizacjami pozarządowymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
m. in. poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej, organizowanie akcji
edukacyjnych, wydawanie materiałów informacyjnych i pomoc w poszukiwaniu zagubionych zwierząt ich
właścicielom.
§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt będzie realizowane w następujący sposób:
1) Gmina sfinansuje koszty usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których
właściciele zamieszkują na terenie Gminy oraz ślepych miotów zwierząt bezdomnych;
2) zadanie realizowane będzie wyłącznie przez Gabinet Weterynaryjny PLUTO z siedzibą w Radzionkowie przy
ul. ks. Knosały 61A, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi w przedmiotowym zakresie;
3) Gmina dokona zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu o którym mowa w pkt 2 niniejszego
paragrafu, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie wystawionej przez niego faktury lub
rachunku.
§ 9. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego w Radzionkowie przy ul.
Św. Wojciecha 22.
§ 10. Gmina, poprzez podpisanie umowy z przedsiębiorcą Anną Kornas działającą pod firmą Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe KONKRET Anna Kornas z siedzibą w Bytomiu, będzie zapewniać całodobową opiekę
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczono w budżecie Gminy
Radzionków w wysokości 86.988,00 zł.
2. Szczegółowe
do uchwały.

koszty

realizacji

niniejszego

Programu

przedstawia

załącznik

tabelaryczny

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2019 poz. 122 ze
zm.) Rada Gminy jest zobowiązana określić, w drodze, uchwały corocznie do dnia 31 marca, Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zakres programu określa art. 11a ust. 2 ww.
ustawy. Na podstawie art. 11a ust. 6, 7 i 8 Projekt programu przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta)
i najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz
organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze
gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy. Podmioty te
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym
terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu. W związku z powyższym projekt programu został
przekazany do zaopiniowania przez:
1. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach;
2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Bytomiu;
3. Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie „Świerklaniec” w Nakle Śląskim;
4. Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie „Orzeł” w Piekarach Śląskich. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Tarnowskich Górach pismem z dnia 20 lutego 2019 r. (wpływ do tut. urzędu 4 marca 2019 r.) poinformował, iż
nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu programu. Natomiast pozostałe podmioty nie wypowiedziały się
w przedmiocie sprawy, co uznaje się za akceptację programu.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Radzionków
z dnia....................2019 r.
Koszty realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2019 roku

Zadanie określone w Programie

Sposób realizacji zadania

Koszt brutto [zł]

Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt

Wyjazd interwencyjny, wyłapanie zwierzęcia przyjęcie
psa lub kota do schroniska (w tym sterylizacja,
kastracja oraz elektroniczne znakowanie zwierząt
w schronisku) oraz całodobowa opieka weterynaryjna.

Sterylizacja kotek, kastracja
kocurów

Wyłapanie, transport, sterylizacja kotki, kastracja
kocura, opieka nad zwierzęciem, znakowanie oraz
wypuszczenie w miejscu macierzystym

Usypianie ślepych miotów (oraz
kotów w sytuacjach, gdy zaistnieje
konieczność wynikająca ze złego
stanu zdrowia zwierzęcia)

Transport oraz eutanazja ślepego miotu lub kota wraz
z utylizacją zwłok

Dokarmianie wolno żyjących
kotów

Zakup i przekazanie karmy dla bezdomnych kotów
Razem:
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