Załącznik
do uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 31 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski w 2015 r.
Rozdział 1
Cel i zadanie programu
§1
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieki nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadanie priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy,
2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy,
3) zapobieganie bezdomności zwierząt, przede wszystkim poprzez uświadamianie mieszkańców
Gminy w zakresie odpowiedzialności związanej z posiadaniem zwierząt domowych oraz
kontrolą populacji posiadanych zwierząt.
Rozdział 2
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
§2
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy realizowane będzie poprzez:
1) odławianie bezdomnych zwierząt,
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
3) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich,
4) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
§3
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:
1) wyspecjalizowana firma świadcząca usługi odłowu bezdomnych zwierząt domowych,
posiadająca podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt,
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi.
§4
1. Zwierzęta bezdomne przebywające w granicach administracyjnych Gminy będą odławiane.
2. Gmina podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty na danym terenie, co
najmniej 21 dni przed terminem wyłapywania zwierząt bezdomnych:
1) termin ich wyłapywania,
2) granice terenu na którym będą wyłapywane,
3) podmiot wykonujący wyłapywanie,
4) adres schroniska, do którego zwierzęta zostaną przekazane.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób:

1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach,
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
2) okresowy – w przypadku pojawienia się zwiększonej liczby bezdomnych zwierząt.
4. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe odbiera firma mająca swoją siedzibę w Łukowie przy ul.
Kiernickich 19/45.
5. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Jerzego Walczyny położone w miejscowości Siedlanów 111,
21 – 300 Radzyń Podlaski, w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które
utraciły swoje dotychczasowe schronienie.
6. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia, także
nie będzie zadawał im cierpienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dn. 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
§5
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Gmina poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
którzy
zarejestrowani
zostaną
w
Urzędzie
dla
właściwej
miejscowości
z terenu Gminy ze względu na miejsce bytowania kotów,
b) wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów
z zakładami leczniczymi dla zwierząt,
c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych,
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami
wolno żyjącymi oraz podejmowania interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§6
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia
Przychodnia Weterynaryjna S.C. J. Zdziennicki A. Sych, ul. Warszawska 100;
21 – 300 Radzyń Podlaski.
§7
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska,
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
Rozdział 4
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy
§8
Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych może być realizowane poprzez:
1) sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
2) usypianie ślepych miotów,
3) edukację mieszkańców Gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami oraz sposobów
zapobiegania bezdomności zwierząt.

§9
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje zwierząt domowych, w
szczególności psów i kotów realizują:
1) schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zbiegów
sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt
u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów,
2) Gmina poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na
zabiegi
sterylizacji
i
kastracji
w
zakładach
leczniczych
dla
zwierząt,
z którymi Gmina zawarła umowę,
3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy, po
uzyskania zlecenia z Gminy.
§ 10
Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii
zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) Gmina poprzez zawieranie umów z zakładem leczniczym dla zwierząt i finansowanie
usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele
zamieszkują na terenie Gminy.
§ 11
1. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami oraz sposobów
zapobiegania bezdomności zwierząt realizowane będzie przez Gminę we współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
2.Działanie edukacyjne podejmowane będą przede wszystkim w zakresie opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt
bezdomnych.
3.Działania edukacyjne mogą być realizowane poprzez:
1) współpracę z działającymi na terenie Gminy organizacjami pozarządowymi, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt,
2) propagowanie przez Gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zapobiegających
nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt poprzez ulotki,
artykuły w gazetach oraz akcje prowadzone za pośrednictwem i mediów,
3) organizowanie prelekcji, konkursów, akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat
humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich bezdomnością.
Rozdział 5
Finansowanie programu
§ 12
1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zostały
zabezpieczone w budżecie Gminy w wysokości 10.000 zł w 2015 r.
2. Środki finansowe wydawane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw
na podstawie zawartych umów w związku z realizacją następujących zadań:
1) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt,
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
5) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
7) usypianie ślepych miotów,
8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami oraz
sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt.

