
Uchwała Nr 55/V/2019 
Rady Miejskiej w Radzyminie 

z dnia 11 marca 2019 r. 

 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  i art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990  r. o 
samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity: Dz. U.  z 2018  r. poz. 944  z późn.  zm.) oraz  art. 11a ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Radzymin w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 
do uchwały Nr 55/V/2019  
 Rady Miejskiej w Radzyminie 
z dnia 11 marca 2019 r. 

 
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2019 ROKU 

WPROWADZENIE 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 
mu winien  poszanowanie,  ochronę  i  opiekę."  (art.  1  ustawy  o  ochronie  zwierząt  z  dnia  
21 sierpnia 1997 r.). 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Radzyminie uchwały w sprawie „Programu 
opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie 
gminy Radzymin”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

Program  ma  zastosowanie  do  wszystkich  zwierząt  domowych,  w  szczególności  psów  
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Większość  działań  określonych  w  Programie  dotyczy  psów  i  kotów,  ponieważ  skala 
bezdomności tych zwierząt jest największa. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  
1) niekontrolowane rozmnażanie zwierząt;  
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli; 
3) ucieczki zwierząt; 
4) łatwość pozyskiwania zwierząt; 
5) panujące mody na dane rasy zwierząt; 
6) brak  edukacji  i  wiedzy  społeczeństwa  w  zakresie  metod  zapobiegania  bezdomności,  

ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.  
 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, to  jedna z głównych metod zapobiegania 
ich bezdomności. Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do Międzynarodowej 
Bazy  Safe  ‐  Animal,  zrzeszonej  w  European  Pet  Network,  co  pozwala  na  szybkie 
odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.  

Sterylizacja  i kastracja  (pozbawienie możliwości  rozmnażania)  zwierząt bezdomnych oraz 
domowych  to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda 
unikania  niekontrolowanej  rozrodczości  zwierząt.  Dlatego,  Program  obejmuje  m.in. 



finansowanie  kosztów  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  psów  oraz  kotów  dla mieszkańców 
Gminy Radzymin, w ramach akcji prowadzonej przez Gminę Radzymin. 

Koty wolno żyjące tj. koty urodzone  lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka w stanie 
dzikim, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych,  są elementem ekosystemu 
miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty 
te  nie  są  zwierzętami  bezdomnymi  w  rozumieniu  ustawy  o  ochronie  zwierząt  z  dnia  
21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.), dlatego nie należy ich wyłapywać 
ani  wywozić.  Zwierzętom  tym  należy  stwarzać  warunki  do  bytowania  w  miejscach  ich 
dotychczasowego schronienia.   

W celu kontroli populacji kotów wolno  żyjących, w  tym  jej zdrowotności, Gmina Radzymin 
finansuje  zabiegi  sterylizacji  i kastracji oraz  leczenie  tych  zwierząt. Koty dostarczane  są do 
zakładów  leczniczych  dla  zwierząt  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  (na  druku  stanowiącym 
załącznik nr 1 do Programu) przez opiekunów  społecznych, wolontariuszy  i przedstawicieli 
organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie  Gminy  Radzymin  z  ich  miejsca 
przebywania. Po zabiegach i/lub wyleczeniu zwierzęta wypuszczane są na wolność w miejscu 
dotychczasowego bytowania.     

Ponadto Gmina Radzymin zapewnia karmę w celu dokarmiania kotów wolno żyjących, która 
przekazywana  jest  do  społecznych  opiekunów,  którzy  złożyli  druk  deklaracji  opiekuna 
społecznego (stanowiący załącznik 2 do Programu). 

Realizacja wszystkich  zadań, określonych w  rozdziale 2 Programu,  zmierza do ograniczenia 
liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska. 

Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
 Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie,  należy  przez  to  rozumieć Urząd Miasta  i Gminy  Radzymin  lub  jednostkę 
organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Radzymina wykonuje zadania; 

2) Referacie  Środowiska  i  Gospodarki  Odpadami,  należy  przez  to  rozumieć  komórkę 
organizacyjną Urzędu; 

3) Eko Patrolu, należy przez  to  rozumieć niewyodrębnioną  część Referatu  Środowiska  
i Gospodarki Odpadami działającą w ramach jego struktur; 

4) Schronisku, należy przez  to  rozumieć Schronisko dla  zwierząt w miejscowości Małe 
Boże  7a,  26‐804  Stromiec  prowadzone  przez  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 
„Perro” Marzena Golańska, z siedzibą w miejscowości Zamienie, ul. Leśna 23, 05‐300 
Mińsk Mazowiecki; 

5) Zakładzie leczniczym, należy przez to rozumieć: Usługi Weterynaryjne lek. wet. Marek 
Klamczyński,  05‐200 Wołomin,  ul.  Chrobrego  2.  oraz  Przychodnię  dla  zwierząt  lek. 
wet. Grzegorz Sitkowski, 05‐250 Radzymin, ul. Polna 19. 

6) Gospodarstwie,  należy  przez  to  rozumieć  gospodarstwo  rolne  położone  w  gm. 
Radzymin w miejscowości Zwierzyniec 100; 



7) Specjalistycznej  firmie,  należy  przez  to  rozumieć  zarówno  Schronisko  jak  i  zakład 
leczniczy; 

8) Programie, należy  przez  to  rozumieć  Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku. 

9) Wniosku,  należy  przez  to  rozumieć  formularz  pn.  „Wniosek  właściciela/innego 
podmiotu o wykonanie  zabiegu elektronicznego oznakowania,  sterylizacji,  kastracji, 
uśpienia  ślepego  miotu  psa/kota  na  koszt  Gminy  Radzymin  w  2019  roku”,  który 
stanowi załącznik nr 1 do Programu 

§ 2. 

1. Koordynatorem  Programu  jest  Burmistrz  Radzymina,  za  pośrednictwem  Referatu 
Środowiska i Gospodarki Odpadami. 

2. Realizatorami Programu są: 
1) na  poziomie Gminy  Radzymin  –  Burmistrz  Radzymina,  za  pośrednictwem  Referatu 

Środowiska  i  Gospodarki  Odpadami  oraz  działającego  w  ramach  jego  struktur  
Eko Patrolu; 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt; 
3) Zakłady lecznicze współpracujące z Gminą Radzymin; 
4) Policja; 
5) organizacje  pozarządowe,  których  celem  statutowym  jest  ochrona  zwierząt, 

współpracujące z Gminą Radzymin.  
 

Rozdział 2 
CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radzymin oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2. Zadania priorytetowe Programu to: 
1) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów; 
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację  i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących; 
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Radzymin; 
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) odławianie bezdomnych zwierząt; 
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 
8) usypianie ślepych miotów; 
9) wskazanie  gospodarstwa  rolnego  w  celu  zapewnienie  miejsca  dla  zwierząt 

gospodarskich odebranych czasowo na podstawie decyzji Burmistrza; 
 

Rozdział 3 
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT 

§ 4. 



Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów realizują: 
1) Schronisko poprzez: 

a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do Schroniska,  
b) bieżące  wprowadzanie  danych  o  zaczipowanych  zwierzętach  do 

Międzynarodowej Bazy Danych Safe‐Animal, zrzeszonej w European Pet Network 
oraz uaktualnianie danych w Bazie; 
 

2) Zakład leczniczy poprzez: 
a) czipowanie  bezdomnych  zwierząt  (jeśli  do  tej  pory  nie  były  oznakowane)  w 

szczególności psów w momencie przyjęcia pod opiekę, przekazania zwierzęcia do 
adopcji lub umieszczenia w domu tymczasowym,  

b) bieżące  wprowadzanie  danych  o  zaczipowanych  zwierzętach  do 
Międzynarodowej Bazy Danych Safe‐Animal, zrzeszonej w European Pet Network 
oraz uaktualnianie danych w Bazie; 
 

3) Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami poprzez: 
a) prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów, których właściciele zamieszkują 

na terenie Gminy Radzymin oraz bezdomnych psów z terenu Gminy Radzymin, w 
momencie  przyjęcia  pod  opiekę,  przekazywania  zwierzęcia  do  adopcji  lub 
umieszczenia w domu tymczasowym. 

b) nadzór nad wprowadzaniem danych do bazy Safe‐Animal przez zakłady  lecznicze 
dla zwierząt, z którymi Gmina Radzymin podpisała umowy, 

c) prowadzenie  akcji  edukacyjno‐informacyjnych  o  elektronicznym  znakowaniu 
zwierząt.  

§ 5. 

Gmina pokrywa koszty elektronicznego znakowania zwierząt (w szczególności psów), których 
właściciele zamieszkują na terenie Gminy Radzymin, na poniższych zasadach: 

1) zawiera  umowy  z  zakładami  leczniczymi  dla  zwierząt  na  dokonywanie  usług 
elektronicznego znakowania (czipowania).  
Przed  wykonaniem  usługi  czipowania  właściciele  zwierząt  przedkładają  do 
rozpatrzenia w tut. Urzędzie Wniosek. 
Wymaga  się  zweryfikowania  przez  zakład  leczniczy  dla  zwierząt  posiadania 
mikroczipa przez psa, u którego właściciel wskazał jego wcześniejsze oznakowanie. 
W  przypadku  psów  dodatkowo wymaga  się  zweryfikowania,  przez  zakład  leczniczy 
dla  zwierząt,  faktu  posiadania  przez  właściciela  aktualnego  dowodu  szczepienia 
zwierzęcia przeciwko wściekliźnie; 

2) dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla 
zwierząt,  zgodnie  z warunkami  zawartej  z nim umowy, na podstawie dokumentów 
zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz 
formularz, o którym mowa w pkt 1.  

 

Rozdział 4 
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 

§ 6.  



Ograniczanie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  sterylizację  i  kastrację  zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących, realizują: 

1) Schronisko  poprzez  obligatoryjne  przeprowadzanie  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji 
zwierząt  bezdomnych  przyjętych  do  Schroniska,  z  wyjątkiem  zwierząt  u  których 
istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub 
wiek; 

2) Zakład leczniczy poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt; 
3) Referat  Środowiska  i  Gospodarki  Odpadami  poprzez  wydawanie  społecznym 

opiekunom  kotów  wolno  żyjących  skierowań  na  zabiegi  sterylizacji  i  kastracji  
w  zakładach  leczniczych  posiadających  zawartą  z  gminą  umowę.  Po  wykonaniu 
zabiegu u kota wolno  żyjącego zostaje on objęty opieką na okres rekonwalescencji. 
Następnie kot zostaje wypuszczony w miejsce dotychczasowego bytowania. 

 
4) Referat  Środowiska  i Gospodarki Odpadami poprzez prowadzenie akcji zachęcającej 

właścicieli  psów  i  kotów,  którzy  zamieszkują  na  terenie  Gminy  Radzymin,  do 
dokonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach: 
a) zawiera umowy  z  zakładami  leczniczymi dla  zwierząt na dokonywanie zabiegów 

sterylizacji  i kastracji. Przed wykonaniem usługi  sterylizacji  i kastracji właściciele 
zwierząt  przedkładają  do  rozpatrzenia w  tut.  Urzędzie Wniosek. W  przypadku 
psów obligatoryjne jest jednoczesne zaczipowanie zwierzęcia jeżeli do tej pory nie 
było zwierzę oznakowane. Wymaga się zweryfikowania przez zakład leczniczy dla 
zwierząt  posiadania  mikroczipa  przez  psa,  u  którego  właściciel  wskazał  jego 
wcześniejsze  oznakowanie  oraz  faktu  posiadania  przez  właściciela  aktualnego 
dowodu szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie; 

b) finansuje  koszty  zabiegów  sterylizacji  samic  i  kastracji  samców,  w  ilości 
maksymalnie  2  szt.  zwierząt  rocznie  w  odniesieniu  do  jednego  właściciela,  
z  zastrzeżeniem,  iż  ograniczenie  powyższe  nie  dotyczy  samic,  o  których mowa  
w § 14 pkt. 2 lit. a Programu; 

c) dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego 
dla  zwierząt,  zgodnie  z  warunkami  zawartej  z  nim  umowy,  na  podstawie 
dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy 
dla zwierząt oraz skierowania wystawionego na podstawie Wniosku wskazanego 
w lit. a. 

 
Rozdział 5 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 7. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Radzymin realizują: 
1) Schronisko  poprzez  przyjmowanie  pod  opiekę  zwierząt  bezdomnych  na  podstawie 

umowy  zawartej  z  Przedsiębiorstwem  Wielobranżowym  Perro  Marzena  Golańska 
prowadzącym  Schronisko  dla  zwierząt  w  miejscowości  Małe  Boże  7a,  26‐804 
Stromiec; 

2) Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego 
zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich; 



3) Zakład leczniczy poprzez przyjmowanie pod opiekę zwierząt bezdomnych do czasu 
odnalezienia właściciela lub opiekuna; 

4) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę 
nad zwierzętami bezdomnymi. 
 

§ 8. 

1) Każdy  kto  znalazł  zwierzę  domowe  lub  gospodarskie  na  terenie  Gminy  i  nie  ma 
możliwości ustalenia właściciela lub dotychczasowego opiekuna lub nie może zwrócić 
mu  zwierzęcia  z  przyczyn  obiektywnych  (np.  dotychczasowy właściciel  lub  opiekun 
obecnie  nie  przebywa  na  terenie  gminy)  może  zgłosić  jego  znalezienie  w  celu 
wyłapania. 

2) Zgłoszenia dotyczące bezdomnych  i powypadkowych zwierząt przyjmowane są przez 
Eko Patrol pod nr telefonu: 22 667‐67‐00  lub 533‐19‐20‐21  lub osobiście codziennie 
w godzinach pracy Urzędu lub Policję. 

3) Zgłoszenie  powinno  zawierać  miejsce  przebywania  zwierzęcia  oraz  dane 
zgłaszającego  umożliwiające  jego  identyfikację.  Urząd  nie  przyjmuje  zgłoszeń 
anonimowych. 

4) Każde zgłoszenie jest potwierdzane w terenie przez pracowników Eko Patrolu. 
5) Czas reakcji na zgłoszenie nie przekracza 12 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. 
6) Odłowione  zwierzęta  trafiają  do  zakładu  leczniczego  (na  okres  nie  dłuższy  niż  48 

godzin)  lub bezpośrednio do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zwierzęta zostają 
zaczipowane jeżeli nie posiadają mikroczipa.  

7) Wykaz  zwierząt  odłowionych  znajduje  się  na  stronie  internetowej,  schroniska, 
zakładu  leczniczego  (w  przypadku  zwierząt  powypadkowych)  lub  /i  branżowych 
portalach społecznościowych do tego celu dedykowanych (np. Facebook). 

8) Koszty  leczenia,  akcji  ratunkowej  oraz  pobytu  zwierzęcia w  zakładzie  leczniczym w 
przypadku zwierząt powypadkowych ponosi właściciel zwierzęcia. 

9) Zaginiecie zwierząt można zgłaszać pod nr telefonu Eko Parolu: 22 667‐67‐00 lub 533‐
19‐20‐21. 

10) Samodzielne  złapanie,  trzymanie  zwierzęcia  z  terenu  Gminy,  na  terenie  własnej 
posesji  lub zawiezienie go do zakładu  leczniczego przez mieszkańca  lub  jakąkolwiek 
inną osobę skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, 
w tym odpowiedzialności finansowej. Tutejszy Urząd nie uznaje takich zwierząt  jako 
bezdomne. 

§ 9. 
 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:  
1) Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami poprzez: 

a) gospodarowanie  karmą  dla  kotów  wolno  żyjących,  zakupioną  przez  Referat 
Środowiska  i  Gospodarki  Odpadami  i  jej  przydzielanie  społecznym  opiekunom 
kotów  wolno  żyjących,  którzy  zarejestrowani  są  w  Referacie  Środowiska  
i  Gospodarki  Odpadami  poprzez  złożenia  formularza  pn.  deklaracja  opiekuna 
społecznego załącznik 2 do Programu. Deklaracja opiekuna społecznego powinna 
być  złożona w  tut. Urzędzie niezwłocznie po  zatwierdzeniu Programu,  jednakże 
nie przekraczając terminu do dnia 30 czerwca 2019 roku. Społecznym opiekunem 
kotów jest osoba pełnoletnia, która złożyła powyżej wskazaną deklarację i stosuje 



się  do  zasad  dotyczących  opieki  nad  kotami  wolno  żyjącymi  określonymi  w 
programie oraz przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 

2) wydawanie  społecznym  opiekunom  kotów  wolno  żyjących  skierowań  na  leczenie 
zwierząt w  ramach  zawartych umów  z  zakładami  leczniczymi dla  zwierząt. Złapania 
kota  dokonuje  opiekun  społeczny,  pod  którego  opieką  pozostaje  kotka/kot  jak 
również  pracownik  Eko  Patrolu.  Koty,  które  wymagają  opieki  lekarsko  –
weterynaryjnej zostaję na czas  leczenia złapane  i przewiezione do zakładu  lekarsko‐
weterynaryjnego. Po wyleczeniu wypuszcza  się  je w  terenie, w  którym do  tej pory 
bytowały. 

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę 
nad kotami wolnożyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno 
żyjących.  

§ 10.  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
1) Schronisko  poprzez  prowadzenie  działań  promujących  adopcje  i  zmierzających  do 

pozyskiwania  właścicieli  i  oddawania  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt  osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) Zakład  leczniczy  poprzez  prowadzenie  działań  promujących  adopcje  
i  zmierzających  do  pozyskiwania  właścicieli  i  oddawania  do  adopcji  bezdomnych 
zwierząt  osobom  zainteresowanym  w  tym  opiekunom  pod  tymczasową  opiekę, 
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

3) Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami poprzez promocję adopcji zwierząt; 
4) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 11. 
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzymin realizują: 

1) Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami, w ramach którego działa Eko Patrol;  
2) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie 

odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt; 
3) Specjalistyczna firma przez osobę uprawnioną, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, 

nie  stwarzającego  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  zwierząt  oraz  nie  zadającego  im 
cierpienia, na podstawie zawartej umowy; 
 

§ 12. 

Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  
z  udziałem  zwierząt  realizuje  Referat  Środowiska  i  Gospodarki  Odpadami  na  podstawie 
umowy zawartej z zakładem leczniczym: Usługi Weterynaryjne lek. wet. Marek Klamczyński, 
05‐200 Wołomin, ul. Chrobrego 2. Natomiast zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom 
bezdomnym  i kotom wolno  żyjącym  jak również wykonanie zabiegów sterylizacji  i kastracji 
oraz czipowania  zwierząt właścicielskich  z  terenu Gminy Radzymin  zlecono: Przychodni dla 
zwierząt lek. wet. Grzegorz Sitkowski, 05‐250 Radzymin, ul. Polna 19. 

§ 13. 



Bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz zwierzętom gospodarskim odebranym czasowo 
właścicielowi  lub opiekunowi, gmina zapewni miejsce w gospodarstwie rolnym w sołectwie 
Zwierzyniec nr domu 100 gmina Radzymin, z którym zawrze stosowną umowę.  

§ 14. 

Usypianie  ślepych  miotów  zwierząt,  zgodnie  z  zapisami  art.  11a  ust.  2  pkt.  6  ustawy  
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują: 

1) Schronisko  poprzez  dokonywanie  przez  lekarza  weterynarii  zabiegów  usypiania 
ślepych miotów pochodzących od zwierząt bezdomnych; 

2) Referat Środowiska  i Gospodarki Odpadami poprzez finansowanie usypiania ślepych 
miotów zwierząt, w szczególności psów  i kotów, których właściciele zamieszkują na 
terenie Gminy Radzymin, na poniższych zasadach: 
a) zawiera umowy  z  zakładami  leczniczymi dla  zwierząt na dokonywanie zabiegów 

usypiania ślepych miotów. 
Przed  wykonaniem  usługi  uśpienia  ślepego  miotu  właściciele  zwierząt 
przedkładają do rozpatrzenia w tut. Urzędzie Wniosek lub informują bezzwłocznie 
o tym zamiarze Eko Patrol, który przewozi zwierzęta na zabieg.  
W przypadku usypiania ślepego miotu, Właściciel zobowiązany jest do sterylizacji 
samicy; 

b) dokonuje zapłaty za wykonane zabiegi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego 
dla  zwierząt,  zgodnie  z  warunkami  zawartej  z  nim  umowy,  na  podstawie 
dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy 
dla zwierząt oraz formularz wskazany w lit. a.  

 
Rozdział 6  

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 15. 

1. Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z  niniejszego  Programu  zostały 
zabezpieczone  w  budżecie  na  2019  rok  w  planie  finansowym  Referatu  Środowiska  
i Gospodarki Odpadami w wysokości 240.000,00 złotych z przeznaczeniem na:  
1) zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom,  leczenie,  obligatoryjną  kastrację  albo 

sterylizację, elektroniczne znakowanie zwierząt przebywających w schronisku oraz ich 
wyłapywanie na terenie Gminy Radzymin w wysokości 59.589,55 złotych; 

2) zapewnienie  opieki weterynaryjnej  całodobowej,  kastrację  lub  sterylizację  zwierząt 
domowych,  kotów  wolno  żyjących,  usypianie  ślepych  miotów,  elektroniczne 
znakowanie zwierząt w ramach umowy zawartej z lekarzem weterynarii w wysokości 
131.545,00 złotych; 

3) elektroniczne  znakowanie  zwierząt oraz  sterylizacja  i kastracja  zwierząt domowych, 
które posiadają właściciela lub opiekuna 40.000,00 złotych; 

4) dokarmianie kotów wolno żyjących 3.865,45 złotych; 
5) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich 4.000,00 złotych; 
6) inne wydatki 1.000,00 złotych.  



 
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie: 

1) świadczenia  usług  i  dostaw,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  ‐  Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

2) zadań publicznych wraz  z udzielaniem dotacji,  zgodnie  z ustawą  z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
450); 
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