- projekt UCHWAŁA Nr XVII…..2020
Rady Gminy
Radecznica
z dnia ………… 2020 roku
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z poźn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 122 z późn.zm.) - Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2020 r. w brzmieniu określonym w załączniku
do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radecznica.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.”

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII…...2020
Rady Gminy
Radecznica
z dnia …………. 2020 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2020 r.
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę
Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2020 roku, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich
zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii i
działającym na obszarze Gminy Radecznica: kołom łowieckim oraz organizacjom
społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Załącznik do uchwały Nr XVII…..2020
Rady Gminy Radecznica z dnia …………. 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2020 roku
§ 1. CEL I ZADANIA PROGRAMU
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi.
Zadania priorytetowe Programu to:
1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów,
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Radecznica miejsca w schronisku
dla bezdomnych psów;
3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5. Odławianie bezdomnych zwierząt;
6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
7. Usypianie ślepych miotów.
§ 2. WYKONAWCAMI PROGRAMU SĄ
1. Gmina
2. Schronisko dla zwierząt
3. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.
4. Funkcję koordynatora działań w ramach Programu pełni pracownik ds. rolnictwa i geodezji, który
współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji weterynaryjnej i organizacjami społecznymi.
§ 3. ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM domowym miejsca w schronisku
dla zwierząt Gmina realizuje przez umieszczenie zwierząt w schronisku dla bezdomnych psów
w Zamościu ul. Braterstwa Broni 161 na podstawie umowy Nr 210/2012 z dnia 02.03.2012 zawartej
miedzy Gminą Radecznica a Miastem Zamość.
§ 4. OPIEKA NAD KOTAMI WOLNOŻYJĄCYMI realizowana będzie poprzez:
1. Ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolnożyjące
i sterylizacja lub kastracja kotów wolnożyjących;
2. Wystawianie karmy i wody pitnej w miejscach ich przebywania i zapewnienie opieki rannym
lub chorym kotom;
3. W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy;
§ 5. Na terenie gminy odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w następującym trybie:
1. Wyłapywaniem objęte są bezdomne psy pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie
istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas
pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu
ludności przez podmiot prowadzący usługi sanitarno-porządkowe Piotr Łachno, adres Chyża
24, 22-400 Zamość. Na realizację usługi z w/w podmiotem została zawarta umowa.
2. Dalsza opieka nad bezdomnymi zwierzętami następuje zgodnie z § 3.
§ 6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt odbywa się przez sterylizację albo kastrację
zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z Dyrekcją Schroniska dla
bezdomnych psów w Zamościu.

1. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii
pracującego przy ogrodzie zoologicznym w Zamościu.
2. Zabiegom sterylizacji i kastracji, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz
przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych
właścicieli.
3. Dopuszcza się sterylizację i kastrację zwierząt posiadających właściciela w szczególnie
uzasadnionym przypadku, gdy zwierzęta pozostają pod opieka osób niezamożnych,
dla których poniesienie wydatku na kastrację, sterylizację zwierzęcia jest trudnym
do udźwignięcia obciążeniem finansowym przez lekarza weterynarii pracującego
przy ogrodzie zoologicznym, z którym Gmina ma podpisaną umowę lub innego lekarza
w razie konieczności.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie gminy w tym na stronach internetowych www.bip.gminaradecznica.pl,
www.gminaradecznica.pl
2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
zwierząt,
3. W przypadku bezpośredniej adopcji bezdomnego zwierzęcia (psa, kota) koszt kastracji lub
sterylizacji pokrywa Gmina Radecznica, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
§ 8. Usypianie ślepych miotów następuje wyłącznie przez lekarza weterynarii w Schronisku
dla bezdomnych psów w Zamościu, z którym Gmina podpisała umowę lub innego lekarza weterynarii
w razie konieczności.
§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego
W celu zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne
w miejscowości Gorajec-Stara Wieś 82a.
§ 10. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
zapewnia Gabinet Weterynaryjny lekarz weterynarii Paweł Kulik zam. ul. Szczebrzeska 12, 22-400
Zamość. Realizacja powyższego odbywa się na podstawie zawartej umowy.
§ 11.Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie. Środki przeznaczone na
realizację w/w zadania w 2020 r. zabezpieczane są w budżecie Gminy Radecznica na rok 2020.
Lp. Jednostka
Środki
Zadania jednostki
realizująca
finansowe (zł)
1. zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym
1.
Urząd Gminy
zwierzętom z terenu Gminy Radecznica;
Radecznica
23 200,00
2.
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich
ul. B. Prusa 21
dokarmianie;
22-463
3. odławianie bezdomnych zwierząt
Radecznica
4.

5.
6.
7.
8.

obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w
schronisku bądź sterylizacja/kastracja zwierząt
przeznaczonych do adopcji lub zwierząt posiadających
właściciela w przypadku osób niezamożnych;
poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

§ 12. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn.zm./.

