
Projekt 
 
z dnia  10 grudnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2021 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ) oraz z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po 
zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt i dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze Miasta Radlin 

Rada Miejska w Radlinie 
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Radlin w 2021 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Radlina. 

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin oraz publikację  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Radlinie 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Radlin w 2021 roku. 

§ 1. Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, kotów wolno żyjących oraz zwierząt 
gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Miasta Radlin. 

§ 2. Celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Radlin poprzez: 

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. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku              ul. 
Majątkowa 42; 

2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały; 

3) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz         
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka              
w charakterze jego towarzysza; 

4) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

5) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności, w otoczeniu 
człowieka, w stanie dzikim. 

§ 4. 1. 4.1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Radlina. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Burmistrz Radlina za pośrednictwem  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, i Straży Miejskiej 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt; 

3) współpracujący z Urzędem opiekunowie społeczni. 

§ 5. Miasto Radlin zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku prowadzonym przez Rolniczą 
Spółdzielnię Produkcyjną w Rybniku ul. Majątkowa 42, z którą podpisano umowę. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje  Miasto  poprzez:  

1) pozyskanie oraz prowadzenie ewidencji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, 

2) zakup i wydawanie karmy w okresie jesienno-zimowym, od października do marca, społecznym 
opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Urzędzie Miasta, 
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3) finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, w ramach  umowy z zakładem 
leczniczym dla zwierząt, 

4) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale Straży Miejskiej             
i opiekunów społecznych. 

§ 7. 1. 7.1. Odławianie bezdomnych zwierząt  na terenie miasta ma charakter stały i będzie się odbywało      
w przypadkach pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt,                   
w szczególności chorych lub stwarzających realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.  

2. Odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się: 

a) Straż Miejska w Radlinie, przewożąc bezdomne zwierzęta do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych 
również do zakładu leczniczego, z którym umowę podpisało Miasto Radlin. 

b) Tomasz Cyranka, 44-370 Pszów, ul. Oskara Kolberga 103, z którym Miasto Radlin podpisało umowę na 
interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dowóz do schroniska. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, który 
nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. 

4. Transport odłowionych zwierząt odbywa się środkami transportu dostosowanymi do bezpiecznego    
i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 8. Zadanie sterylizacji lub kastracji zwierząt realizuje Schronisko poprzez obligatoryjną sterylizację lub 
kastrację zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 
wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

§ 9. 1.  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez 
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Działania, o których mowa w pkt 1 odbywają się między innymi poprzez: 

a) publikowanie ogłoszeń na stronie internetowej Schroniska; 

b) współpracę z organizacjami pozarządowymi propagującymi adopcję zwierząt, 

§ 10. Usypianie ślepych miotów pochodzących od zwierząt bezdomnych w szczególności psów           
i kotów realizują: 

1) schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem, 

2) Miasto Radlin poprzez przeprowadzanie zabiegów usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących 
objętych opieką społecznych opiekunów, w ramach umowy zawartej z gabinetem weterynaryjnym „Nasi 
Przyjaciele” Paweł Staniczek, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Plac Krzyża 4a. 

§ 11. Wskazuje się gospodarstwo rolne  przy ul. Strzody 19 w Rydułtowach, celem zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich. 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizuje gabinet weterynaryjny „Nasi Przyjaciele” Paweł Staniczek, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 
Plac Krzyża 4a. 

§ 13. 1.  Na realizację zadań wynikających z Programu w budżecie Miasta na 2021 r. przeznacza się środki 
finansowe w wysokości 113 300,00 zł brutto, środki te będą przeznaczone na: 

1) usługi schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową  - do kwoty  55 350,00  zł, 

2) opiekę weterynaryjną kotów wolno żyjących  - do kwoty 12 000,00 zł, 

3) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – do kwoty 
14 000,00 zł, 

4) zapewnienie miejsc dla bezdomnych zwierząt gospodarskich – do kwoty 1 000,00 zł, 

5) zakup karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących - do kwoty 10 000,00 zł, 

6) interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dowóz do schroniska – 16 236,00 zł 

7) rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 4 714,00 zł 
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2. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
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Uzasadnienie

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje:

1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych 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.

Program może obejmować również plan znakowania zwierząt w gminie.

Zgodnie z art. 11a ust. 5 ustawy koszty realizacji programu ponosi gmina.

Projekt programu zgodnie z art. 11a ust. 7 został przesłany pismem z dnia 21 października 2020 r. do
zaopiniowania:

-Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim;

-organizacji społecznej Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w RP Zarząd Koła w Rybniku;

-zarządcom obwodów łowieckich „Lis” i „Pod Klonem”.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2020 r., poz. 638 )
Rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi. W terminie 21 dni od daty otrzymania projektu, instytucje, które otrzymały projekt programu
do zaopiniowania mają prawo do wypowiedzenia się ww. temacie. Zgodnie z art. 11a ust. 8 ww ustawy,
niewydanie opinii w terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Program ma na celu złagodzenie uciążliwości związanych ze zjawiskiem bezdomnych zwierząt na terenie
miasta, poprawę warunków bytowania kotów wolno żyjących poprzez sprawowanie kontroli nad ich
rozrodem oraz częściowego dożywiania w okresie jesienno-zimowym.
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