
PROJEKT 
UCHWAŁA NR ………./2019 

RADY GMINY RADZIEMICE 
z dnia ……….. 2019 r. 

 

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

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1840 z późn. zm.), po zasięgnięciu 

opinii Powiatowego  Lekarza  Weterynarii w  Proszowicach, Polskiego Związku Łowieckiego   

w Krakowie,dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Radziemice, Rada 

Gminy Radziemice  uchwala, co następuje: 

 

Rozdział 1 
 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 1. 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności    

zwierząt na terenie Gminy Radziemice zwanym dalej „Programem”. 

2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice, 

zapewnienie 

właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, 

przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Radziemice. 

3. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy; 

2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych 

    w  schronisku dla zwierząt „PLAMA” z siedzibą w Racławicach 91, 32-222 Racławice, z którym  

   współpracuje gmina, zwanym dalej „schroniskiem”, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie 

   rolnym położonym  w     Radziemicach  nr  31; 

3) odławianie z terenu Gminy Radziemice bezdomnych zwierząt; 

4) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

5) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; 

6) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na wypadek następstw zdarzeń  

    drogowych; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych; 

9) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

10) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych  

     psów i kotów; 

11) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie 

     zwierząt (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1840 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem zasad  

     humanitaryzmu. 

 

Rozdział 2 

 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I ZAPEWNIENIE IM MIEJSCA 

 W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

 

§ 2. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy ma charakter stały i będzie odbywało się 

w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki 

zwierząt, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. 



2. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radziemice zajmuje się schronisko, z którym 

współpracuje gmina, bądź przygotowani do tego pracownicy Urzędu Gminy. 

3. Zgłoszenie o zwierzęciu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest bezdomne, przyjmuje Urząd 

Gminy, który podejmuje działania zmierzające w pierwszej kolejności do ustalenia jego właściciela 

bądź opiekuna. 

4. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna, o którym mowa w ust.3 Urząd Gminy 

podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia bezdomnego i umieszczenia  

go w schronisku. 

5. Zwierzęta bezdomne odławiane są przez uprawniony podmiot o którym mowa w §1 ust.3 pkt 2,  

na podstawie umowy zawartej z gminą na przeprowadzanie odławiania zwierząt bezdomnych 

 i umieszczanie ich w schronisku. 

6. Odławianie, o którym mowa w ust.5 odbywa się na zasadach i warunkach określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie 

zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753). 

7. Odłowione zwierzęta są niezwłocznie przewożone i umieszczane w schronisku, które zapewnia 

właściwe warunki bytowania zwierząt, zgodne z ich podstawowymi potrzebami: 

1) dostęp do odpowiedniego pożywienia i świeżej wody; 

2) ochronę przed warunkami atmosferycznymi; 

3) należytą opiekę weterynaryjną. 

 

§ 3. 1. Organy gminy sprawują nadzór nad działalnością schroniska, bacząc, aby wykonywanie zadań, 

o których mowa w §2 ust.2 oraz ust.5, odbywało się zgodnie z wymogami humanitarnej ochrony 

zwierząt. 

2. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą  

z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, organy gminy niezwłocznie 

zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach. 

 

Rozdział 3 

 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI 

 

§ 4. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami 

Gminy Radziemice sprawuje gmina, współpracując z organizacjami społecznymi, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt, oraz opiekunami społecznymi. 

 

§ 5. 1. Koty wolno żyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych są elementem ekosystemu,  

a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są 

zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki 

bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być 

umieszczane w schroniskach, lecz wypuszczane na swobodę po wykonaniu kastracji/sterylizacji. 

Wypuszczanie na swobodę powinno nastąpić w pobliżu miejsca dotychczasowego bytowania 

zwierzęcia. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości 

pożywienia, powinny być dokarmiane. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy 

poprzez: 

1) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących; 

2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;  

3) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 

    zarejestrowani są w Urzędzie Gminy oraz wydawanie skierowań na leczenie i sterylizację kotów  

    będących w pieczy karmicieli, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.  

    Dokarmianie kotów wolno żyjących będzie się odbywało w okresie zimowym od 15 listopada  

   do 15 marca następnego roku w miejscach ich przebywania; 

4) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji  

    pozarządowych i Policji. 

 



Rozdział 4 

 

ADOPCJE ZWIERZĄT 

 

§ 6. 1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania 

opieki nad zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu Gminy Radziemice. 

2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać stałą i nieograniczoną w czasie, 

zmierzającą do  nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”; 

3. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie, bądź za zwrotem wydającemu 

podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem. 

 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez: 

1) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń  

    Urzędu Gminy Radziemice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziemice oraz w gazecie  

    lokalnej. Osoby zainteresowane adopcją bezdomnych zwierząt winny zgłosić się do Urzędu  

   Gminy Radziemice celem uzyskania szczegółowych informacji. 

2) promowanie na stronach internetowych „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

    zapobiegania bezdomności zwierząt ”. 

3) współpracę z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi. 

 

§ 8. Adopcja zwierzęcia ze schroniska może odbyć się jedynie po odbyciu przez niego zabiegu, 

polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba że istnieją szczególne 

przeciwwskazania, a zwłaszcza nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia. 

 

Rozdział 5 

 

OPIEKA WETERYNARYJNA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

 

§ 9. 1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami. 

2. Na skutek zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej realizowane będzie przez gminę poprzez zlecenie tego zadania lekarzowi weterynarii, 

z którym gmina podpisuje umowę. 

3. Realizacja działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzona będzie w 2019r. przy 

współpracy z Lek. Wet. Romualdem Kahan   Radziemice 2, 32-107 Radziemice, reprezentującym 

Gabinet Weterynaryjny: Usługowy Zakład Weterynarii  S.C.  Romuald Kahan   Radziemice 2, 32-107 

Radziemice w zakresie: 

1) oceny stanu zdrowia na miejscu zdarzenia wraz z dojazdem na miejsce zdarzenia; 

2) podjęcie decyzji o celowości i konieczności leczenia; 

3) w przypadku konieczności uśpienie, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia; 

4) zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej wraz z dojazdem, obejmującej leczenie 

    zachowawcze/profilaktyczne w miejscu przebywania zwierzęcia oraz niezbędne zabiegi  

    chirurgiczne. 

4. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno 

żyjących, bezdomnych. 

 

Rozdział 6 

 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z 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; 

2) gmina poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów 

usypiania ślepych miotów. 

 



 

Rozdział 7 

 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 11. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację psów i kotów, realizują: 

1) schronisko-poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji zwierząt przyjętych  

    do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych  

    zabiegów, z uwagi na stan zdrowia; 

2) organizacje pozarządowe- poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji  

    zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących; 

3) Urząd Gminy- poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania 

     zabiegów sterylizacji. 

2. Zabiegom, o których mowa w ust.1 pkt 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od  

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

 

Rozdział 8 

 

FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT I EDUKACJA 

MIESZKAŃCÓW 

 

§ 12. 1. Schronisko prowadzi aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt w nim 

przebywających. 

2. Schronisko uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę, 

w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości. 

3. Schronisko ma obowiązek udostępnić osobie, ubiegającej się o adopcję zwierzęcia, ograniczony 

jedynie względami bezpieczeństwa, dostęp do pomieszczeń, w których zwierzęta są przetrzymywane. 

 

§ 13. 1. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością zwierząt 

domowych i gospodarskich poprzez: 

a) kampanie informacyjne propagujące przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 

     zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk  

    na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej; 

b) informacje o programach adopcyjnych i wolontariacie na rzecz ochrony zwierząt i prowadzenia  

    opieki nad bezdomnymi psami lub kotami; 

c) współdziałanie z nauczycielami szkół i przedszkoli mające na celu propagowanie zagadnień  

    związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt. 

2. W celu podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie obowiązków, jakie ciążą  

    na osobach utrzymujących zwierzęta domowe będą zamieszczane w lokalnej prasie artykuły  

    poświęcone obowiązkom ich właścicieli. 

 

Rozdział 9 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 14. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone  

w budżecie Gminy Radziemice na 2019 rok w kwocie 21 000,00 zł. i będą wydatkowane na pokrycie 

kosztów: 

1) odławiania bezdomnych zwierząt i przewóz ich do schroniska; 

2) zapewnienia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku; 

3) usług weterynaryjnych objętych Programem; 

4) zakupu karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących. 

2. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych z zakresu niniejszego Programu 

(stwarzających zagrożenie dla ludzi lub zwierząt), dopuszcza się zwiększenie środków finansowych  

na realizacje zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 



3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie konkretnych działań wynikających  

z Programu, przez pracowników Urzędu Gminy poszczególnym podmiotom, bądź zlecanie zadań 

publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450). 

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

 

                                                                                                        

 


