
Projekt 
 
z dnia  27 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY RADZIEJOWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Radziejowice w 2023 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. 
poz. 40), w związku z art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022r. 
poz. 572), Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Radziejowice w 2023 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Radziejowice 

 
 

Grażyna Górka 
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Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady  

Gminy Radziejowice  
Nr…………………… 

 z dnia …………….2023r. 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Radziejowice w 2023 roku. 
 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Radziejowice uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Radziejowice w  2023r. jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572). 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Ilekroć w treści dokumentu występują pojęcia: 
1) program – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice; 
2) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to 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 pozostawały; 

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

4) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające 
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, 
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 

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

6) schronisko – należy przez to rozumieć Schronisko w Skierniewicach – Zakład 
Utrzymania Miasta w Skierniewicach Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 75A, 96-100 
Skierniewice; 

7) lekarz weterynarii – należy rozumieć ANA-VET ZIELONY ZAKĄTEK GABINET 
WETERYNARYJNY lek. wet. Anna Korzonkowska, Chroboty 15B, 96-300 Żyrardów;  

8) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt. 

§ 2 
 

CEL PROGRAMU 
 

1. Program obejmuje w szczególności: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
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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; 
9) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 
2. Na każde z powyższych zadań zostały przeznaczone odrębne środki finansowe, wg 

kwot określonych w tabeli, załączniku nr 1 do programu. 

 
ROZDZIAŁ I 

 
ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

 
§ 3 

 
1. Każde zwierzę umieszczone w schronisku zostaje wykastrowane albo sterylizowane. 
2. Zabiegu kastracji albo sterylizacji nie przeprowadza się u zwierząt, u których lekarz 

weterynarii stwierdził chorobę uniemożliwiającą jego przeprowadzenie lub zwierząt 
należących do gatunku, w przypadku, których nie wykonuje się takich zabiegów bądź, 
jeżeli zwierzę jest zbyt młode (nie jest jeszcze dojrzałe płciowo). 

3. W przypadku zwierzęcia wymagającego leczenia przed wykonaniem chirurgicznego 
zabiegu lekarsko-weterynaryjnego lub zbyt młodego, aby przeprowadzić zabieg 
kastracji albo sterylizacji, które ma zostać przekazane nowemu właścicielowi lub 
opiekunowi, nowy właściciel lub opiekun zostaje zobowiązany w umowie adopcji 
zwierzęcia do zapewnienia przeprowadzenia zabiegu kastracji albo sterylizacji 
adoptowanego zwierzęcia. 

4. Umowa adopcji zwierzęcia określa termin maksymalny przeprowadzenia u zwierzęcia 
zabiegu sterylizacji albo kastracji, poprzez wykonanie zabiegu w schronisku. 

 
§ 4 

 
1. Mieszkaniec Gminy Radziejowice, który zaadoptuje bezdomne zwierzę (psa lub kota) 

może  ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania kastracji lub sterylizacji tego 
zwierzęcia                           w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 
budżecie gminy w roku 2023; 

2. Zabieg,  o  którym  mowa  w  ustępie  1.  Przeprowadza  lekarz weterynarii na podstawie 
zlecenia przedstawionego przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia. 

3. Każde wysterylizowane albo wykastrowane zwierzę zostaje także trwale oznakowane 
według zasad określonych w § 5 i 7. 

4. Zlecenie na zabieg sterylizacji albo kastracji oraz oznakowanie zwierzęcia można 
odebrać w Referacie Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, po złożeniu 
prawidłowo wypełnionego wniosku.  
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§ 5 
 
Trwałe oznakowanie zwierzęcia domowego (dalej jako „trwałe oznakowanie”), w celu jego 
identyfikacji jest realizowane przez wprowadzenie pod jego skórę mikro chipu oraz dokonanie 
rejestracji w ogólnopolskiej bazie zwierząt oznakowanych Międzynarodowa Baza Danych 
SAFE-ANIMAL. 
 
 

§ 6 
 

1. W przypadkach bezdomnych zwierząt domowych wyłapanych z terenu Gminy 
Radziejowice, obowiązkowo zostaną one trwale oznakowane przez schronisko.   

2. W bazie, jako opiekun bezdomnego zwierzęcia domowego zostaje wpisana Gmina 
Radziejowice, do czasu zaadoptowania zwierzęcia. 

3. Trwałemu oznakowaniu nie podlegają bezdomne zwierzęta domowe, którym został 
uprzednio wszczepiony mikro chip i są zarejestrowane w bazie zwierząt oznakowanych. 

4. Jeżeli nie można ustalić miejsca rejestracji zwierzęcia, pod którego skórą jest 
umieszczony mikro chip (np. zostało oznakowane, ale już niezarejestrowane), należy 
zarejestrować zwierzę w bazie, jako opiekuna wpisując Gminę Radziejowice, do czasu 
zaadoptowania zwierzęcia. 

 
§ 7 

 
1. Gmina przeznacza środki finansowe na przeprowadzenie akcji chipowania zwierząt 

posiadających właściciela/opiekuna z terenu Gminy Radziejowice, 1 raz do roku w 
miesiącu – maju. Łącznie 15 zwierząt i wprowadzenie danych do ogólnopolskiej bazy 
danych. 

2. Trwałe oznakowanie będzie realizowane przez lekarza weterynarii  na podstawie 
zlecenia przedstawionego przez opiekuna zwierzęcia. 

3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 2, można otrzymać w Referacie Gospodarki Gminnej                       
i Ochrony Środowiska, po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku.  

 
§ 8 

 
1. Uśmiercony (uśpiony) może zostać ślepy miot (zwierzęta, które jeszcze nie otworzyły  

oczu) pochodzący od zwierzęcia domowego, z terenu Gminy Radziejowice; 
2. W przypadku wyłapanych zwierząt bezdomnych, czynność uśmiercenia ślepego miotu 

może zostać przeprowadzona na koszt gminy przez lekarza w schronisku albo przez 
lekarza weterynarii.  

§ 9 
 
1. Gmina zapewnia miejsce w schronisku zwierzętom, których właściciel lub opiekun 
zmarł albo nie może sprawować opieki z przyczyn od niego niezależnych, maksymalnie przez 
okres 3 miesięcy (np. w przypadku przebywania w szpitalu lub w areszcie). 
2. W terminie wskazanym w ust. 1, spadkobiercy albo właściciel lub opiekun zwierzęcia 
bądź osoba albo organizacja przez niego wskazana odbierze zwierzę. Jeżeli po osobie zmarłej 
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nie zostali spadkobiercy bądź zwierzę nie zostanie odebrane przez spadkobierców albo jego 
właściciela lub opiekuna w terminie wskazanym w ust. 1, stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 
 

§ 10 
 
1. Edukację społeczną dotyczącą standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania   
bezdomności realizują: 

1) Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska; 
2) Schronisko  

2. W ramach edukacji, o której mowa w ust. 1 realizowane są poniżej wskazane zadania: 
Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska opracowuje materiały informacyjne o 
bezdomności zwierząt, metodach działania, programie, obowiązkach właścicieli, 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, a także materiały informacyjne dla 
mieszkańców gminy dotyczące kotów wolno żyjących; 

1) informacje o programach adopcyjnych i wolontariacie na rzecz ochrony zwierząt                            
i prowadzenia  opieki nad bezdomnymi zwierzętami; 

2) współdziałanie z nauczycielami szkół i przedszkoli mające na celu propagowanie 
zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt. 

 
ROZDZIAŁ II 

 
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

 
§ 11 

 
1.Na realizację opieki nad zwierzętami bezdomnymi składają się: 
      1) wyłapanie (odłowienie) każdego bezdomnego zwierzęcia, domowego lub  

gospodarskiego, znalezionego na terenie gminy Radziejowice, zgłoszenia dokonuje 
wyznaczony pracownik w Urzędzie Gminy Radziejowice; 

2) transport zwierzęcia do schroniska; 
3) zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu zwierzęciu domowemu miejsca w 

schronisku dla zwierząt,;  
4) zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu zwierzęciu gospodarskiemu miejsca 

w gospodarstwie rolnym. 
2.Podmiotami realizującymi poszczególne zadania są: 

1)  w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych, o którym mowa w § 5 ust.  
2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. 
nr 116 poz. 753, dalej jako: r.w.z.b.) – Schronisko w Skierniewicach – Zakład Utrzymania 
Miasta w Skierniewicach Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice („wyłapujący 
zwierzęta domowe”), posiadający aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 7 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F654AEE9-261C-425F-BF1C-80E27B26D8AF. Projekt Strona 4



Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 dalej jako: u.u.c.p.g) oraz wymagane dla tej działalności na 
podstawie przepisów prawa weterynaryjnego, zezwolenia i świadectwa; 
2)   w zakresie zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu domowemu miejsca w schronisku 
dla zwierząt bezdomnych – Schronisko w Skierniewicach – Zakład Utrzymania Miasta 
w Skierniewicach Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice, posiadający 
aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g. oraz aktualny 
numer wpisu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii; 
3) w zakresie zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu gospodarskiemu miejsca w 
gospodarstwie rolnym, odpowiednio do gatunku – Budy Mszczonowskie 2. Gospodarstwo 
spełnia wszystkie wymagane standardy utrzymania zwierząt oraz posiada zapas karmy 
umożliwiającej zapewnienie wyżywienia zwierzętom gospodarskim czasowo odebranym 
właścicielowi na podstawie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt, lub zwierzętom 
gospodarskim w stosunku, do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela. 
4) w zakresie sprawowania opieki w szczególnych przypadkach, jeżeli zwierzęcia nie może 
objąć opieką schronisko – organizacje. 

3. Na każde z zadań wskazanych w ust. 1 przeznaczone zostały odrębne środki finansowe, 
wg kwot określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do programu. 
 

§ 12 
 
1. Każdy, kto znalazł zwierzę domowe 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 do Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska jego 
znalezienie w celu wyłapania. 

2. O potrzebie wyłapania zwierzęcia domowego wyznaczony pracownik Referatu Gospodarki 
Gminnej i Ochrony Środowiska informuje podmiot, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1. 

3. Zwierzę umieszczone w schronisku będzie zwracane jego właścicielowi po 
udokumentowaniu przez właściciela swoich praw do zwierzęcia, w ciągu 14 dni od jego 
przyjęcia. W przypadku powtórnego schwytania tego samego zwierzęcia podstawą zwrotu 
będzie dodatkowo uiszczenie przez właściciela opłat poniesionych przez Gminę Radziejowice 
z tytułu odłowienia, przetrzymywania zwierzęcia w schronisku oraz kosztów wykonanych 
zabiegów w schronisku. 
 

§ 13 
 
1. Każdy, kto znalazł zwierzę gospodarskie na terenie gminy i nie ma możliwości ustalenia 

jego właściciela lub dotychczasowego posiadacza albo nie może zwrócić mu zwierzęcia z 
przyczyn obiektywnych (np. właściciel lub dotychczasowy posiadacz obecnie nie przebywa 
na terenie gminy) może zgłosić do Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska 
jego znalezienie w celu wyłapania. 

2. Zgłoszenia o wyłapaniu zwierzęcia gospodarskiego przyjmuje Referat Gospodarki Gminnej 
i Ochrony Środowiska. 
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§ 14 

 
1. Bezpośrednio po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe (gospodarskie) 
sprawdza czy zwierzę jest oznakowane, w przypadku zwierząt domowych również w zakresie 
trwałego oznakowania mikro chipem. 
2. W przypadku wyłapania zwierzęcia domowego, jeśli jest ono oznakowane, wyłapujący 
zwierzęta domowe niezwłocznie informuje o tym Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony 
Środowiska oraz ustala właściciela lub dotychczasowego opiekuna. 
3. W przypadku wyłapania zwierzęcia gospodarskiego, jeśli jest ono oznakowane, Wyłapujący 
zwierzęta gospodarskie niezwłocznie informuje o tym Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony 
Środowiska, który przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustala 
dotychczasowego posiadacza. 
4. Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) zostaje niezwłocznie poinformowany o 
odnalezieniu zwierzęcia i wezwany do jego odebrania, w maksymalnym terminie dwóch dni. 
Jeżeli we wskazanym terminie nie odbierze zwierzęcia, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
5. Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) odbierając zwierzę podpisuje 
potwierdzenia odbioru. Dokument ten zostaje przekazany do Referatu Gospodarki Gminnej i 
Ochrony Środowiska. 
 

§ 15 
 
1. Wyłapania zwierzęcia dokonuje się  w terminie nie dłuższym niż 24h od otrzymania  
zgłoszenia, a w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, bez zbędnej zwłoki – 
w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od przyjęcia zgłoszenia, w  sposób humanitarny, zgodnie 
z regulacjami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. 
2. Po wyłapaniu zwierzę domowe zostaje bezpośrednio przewiezione do schroniska, o 

którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2. 
3. Po wyłapaniu zwierzę gospodarskie zostaje bezpośrednio przewiezione do gospodarstwa, 

o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 3. 
 

§ 16 
 
1. Niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe/ gospodarskie 
przygotowuje protokół wyłapania zwierzęcia zawierający informacje o dacie, godzinie i 
miejscu wyłapania zwierzęcia, gatunku, rasie, wieku i jego indywidualnych cechach 
szczególnych, w przypadku zwierząt domowych wraz ze zdjęciem. 
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, wyłapujący zwierzęta domowe/gospodarskie 
niezwłocznie przekazuje do Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska. 
3. Jeżeli wyłapane zwierzę gospodarskie nie jest oznakowane i nie można ustalić jego 
dotychczasowego posiadacza, w terminie do końca następnego dnia roboczego od uzyskania 
informacji o dokonaniu wyłapania, gmina informuje o tym fakcie Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Żyrardowie, w celu podjęcia działań administracyjnych, w tym też związanych 
ze zwalczeniem chorób zakaźnych zwierząt i brakiem oznakowania zwierzęcia, którego 
obowiązek znakowania wynika z regulacji prawnych. 
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§ 17 

 
1. Zwierzę umieszczone w schronisku albo w gospodarstwie rolnym, pozostaje pod opieką 
gminy, która uiszcza opłatę za każdy dzień jego pobytu.  
2. Osoba upoważniona przez wójta, co najmniej raz w roku przeprowadza kontrole w 
schronisku, w zakresie zapewnienia zwierzętom właściwych warunków utrzymania (w tym 
czystości, zapewnienia odpowiedniej powierzchni oraz częstotliwości wyprowadzania psów na 
spacery) i opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz behawiorystycznej, prowadzenia dokumentacji 
adopcyjnej oraz weryfikuje czy wszystkie zwierzęta zostały trwale oznakowane i sprawdza 
prowadzoną ewidencję. 
3. W zakresie informacji dotyczących zwierząt, które są pod opieką gminy, schronisko oraz 
gospodarstwa rolne są zobowiązane do udzielenia wszelkich informacji jakich zażąda osoba 
przeprowadzająca kontrolę, zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych. 
 

§ 18 
 
1. Po umieszczeniu zwierzęcia domowego w schronisku zostaje ono poddane kwarantannie, 

w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 
2. Po okresie kwarantanny zostaje przeprowadzony zabieg sterylizacji albo kastracji, pod 

warunkiem, że lekarz weterynarii przeprowadzający ww. zabieg stwierdzi, iż stan zdrowia 
zwierzęcia pozwala na przeprowadzenie zabiegu.  

 
§ 19 

 
Zwierzę bezdomne można adoptować ze schroniska po wykonaniu zabiegu sterylizacji albo 
kastracji oraz po okresie rekonwalescencji. Zwierzę, u którego nie można wykonać zabiegu 
sterylizacji albo kastracji, w związku z wystąpieniem jednej z sytuacji, o których mowa w § 3 
ust. 2, może być wydane po wykonaniu szczepień. 
 

§ 20 
 
Schronisko zapewnia każdemu przyjętemu zwierzęciu warunki odpowiednio do gatunku, 
rozmiaru, płci, zdrowia, wieku i potrzeb behawioralnych. Schronisko organizuje pracę 
wolontariuszy, w szczególności w celu zapewnienia utrzymywanym zwierzętom odpowiedniej 
ilości kontaktów z człowiekiem i ruchu oraz podejmowania działań na rzecz adopcji zwierząt. 
 

§ 21 
 
1. W szczególnych przypadkach, np. w przypadkach bezdomnych zwierząt domowych innych 

gatunków niż psy i koty lub zwierząt wymagających szczególnej opieki, jeżeli schronisko 
odmówi przyjęcia zwierzęcia, może ono zostać objęte opieką przez organizację. 

2. Koszty utrzymania zwierzęcia ponosi gmina w zakresie określonym w umowie. 
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ROZDZIAŁ III 

 
POSZUKIWANIE DOTYCHCZASOWYCH WŁAŚCICIELI LUB OPIEKUNÓW ZWIERZĄT 

BEZDOMNYCH ORAZ NOWYCH WŁAŚCICIELI LUB OPIEKUNÓW DLA TYCH ZWIERZĄT 
 

§ 22 
 
Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz 
nowych właścicieli lub opiekunów dla tych zwierząt realizują: 

1) Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, 
2) Schronisko w Skierniewicach – Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach                     

Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice. 
 

§ 23 
 
1. Każdy kto znalazł zwierzę bezdomne i nie zgłosił potrzeby jego wyłapania, ma możliwość 
sprawdzenia czy zwierzę jest oznakowane w gabinecie weterynaryjnym, o którym mowa w  §1 
ust 1 pkt 7. Jeśli nastąpi ustalenie właściciela lub dotychczasowego opiekuna zwierzęcia 
niezwłocznie je zwraca. 
2. Każdy kto znalazł bezdomne zwierzę domowe i nie zgłosił potrzeby jego wyłapania, a nie 
ma możliwości ustalenia właściciela lub dotychczasowego opiekuna, może zgłosić znalezione 
zwierzę do Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska w celu umieszczenia 
informacji o zwierzęciu na stronie Urzędu Gminy. 
3. Osoba, właściciel lub dotychczasowy opiekun zwierzęcia, które zagubiło się lub uciekło, 
może zgłosić jego zaginięcie, w celu umieszczenia tej informacji na stronie Urzędu Gminy 
Radziejowice. 

 
§ 24 

 
1. Informacje o zwierzętach bezdomnych wyłapanych lub znalezionych oraz informacje od 

mieszkańców gminy o zwierzętach, które zaginęły, umieszczane są na stronie 
internetowej Urzędu Gminy: 

2. Informacje o każdym umieszczonym na stronie zwierzęciu to: 
1) data i miejsce jego znalezienia / zagubienia zwierzęcia; 
2) płeć zwierzęcia; 
3) wiek lub przybliżony wiek zwierzęcia; 
4) opis zwierzęcia (cechy charakterystyczne); 
5) w przypadku zwierząt znalezionych, informacja gdzie można odebrać zwierzę; 
6) w przypadku zwierząt zagubionych, informacja gdzie można zgłosić jego znalezienie; 
7) zdjęcie zwierzęcia. 
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§ 25 
 
1.   Zachęcanie do adopcji zwierząt bezdomnych realizowane jest w ramach prowadzonych  
działań edukacyjnych, o których mowa także w § 11 ust. 2. 
2.    Schronisko organizuje dni otwarte i spotkania informacyjne dla chętnych do adopcji 
zwierzęcia. Ułatwia chętnym zapoznanie się ze zwierzętami, w tym możliwość odbycia 
wspólnych spacerów i zabaw. 
 

§ 26 
 
1. Zwierzę może adoptować ze schroniska tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która nie była wcześniej skazana za przestępstwo lub 
wykroczenie statuowane przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572).  

2. Zwierzę może być wydane ze schroniska nowemu opiekunowi po podpisaniu umowy 
adopcji zwierzęcia. W imieniu Wójta Gminy Radziejowice umowę podpisuje Prezes 
Zarządu Pan Piotr Majka. 

3. Umowy adopcji zwierzęcia nie można zawrzeć przez pełnomocnika. 
 

§ 27 
 
Społecznym opiekunem kotów jest osoba pełnoletnia, która złożyła wniosek wraz z deklaracją 
społecznego opiekuna kotów wolno żyjących (załącznik nr 2 do programu) oraz stosuje się do 
zasad dotyczących opieki nad kotami wolno żyjącymi określonych w programie oraz przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572). 
 

§ 28 
 
1. Kontrola populacji kotów wolno żyjących realizowana jest przez objęcie rejestrem miejsc 
ich bytowania, określenie ilości tych zwierząt w każdym z zarejestrowanych miejsc oraz 
wykonywaniu zabiegów sterylizacji albo kastracji i trwałe ich oznakowanie. 
2. Kot wolno żyjący albo kotka wolno żyjąca, które nie zostały poddane zabiegowi sterylizacji 
albo kastracji, jeśli osiągnęły dojrzałość płciową, zostają złapane i przewiezione do lekarza 
weterynarii w celu przeprowadzenia zabiegu, pod warunkiem, że są zdrowe oraz po 
uprzednim złożeniu stosownego wniosku przez społecznego opiekuna kotów wolno żyjących, 
określającego płeć zwierzęcia oraz miejsce jego przebywania. Jeśli zwierzę, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim nie jest zdrowe, poddaje się je leczeniu. 
3. Złapania, o którym mowa w ust. 2, dokonuje społeczny opiekun kotów wolno żyjących, pod 
którego opieką pozostaje kotka/kot. 
4. Podczas zabiegu kot/kotka zostaje trwale oznakowany, w sposób określony w § 5.  
5. Po wykonaniu zabiegu kotka/kot wolno żyjący zostaje objęty opieką na okres 
rekonwalescencji, odpowiednio – samce dwa dni, samice siedem dni. Następnie kot zostaje 
wypuszczony w miejscu, dotychczasowego bytowania. Wypuszczenia dokonuje się                                      
w obecności społecznego opiekuna kotów.  
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§ 29 
 
1. Dokarmianie kotów wolno żyjących jest realizowane przez cały 2023 rok, po złożeniu 

stosownego wniosku zarejestrowanego w Gminie Radziejowice, społecznego opiekuna 
kotów wolno żyjących określając szacowaną ilość karmy oraz okres, na jaki karma ma 
wystarczyć. 

2. Na podstawie rejestru miejsc bytowania kotów i zgłoszonej w każdym z nich ilości zwierząt 
szacowana jest ilość karmy, niezbędnej do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
dokarmiania. 

3. Społeczni opiekunowie kotów lub organizacje obejmujące opieką koty bytujące w 
określonym miejscu, zobowiązują są do dostarczania wody do picia i wykładania karmy 
raz dziennie oraz systematycznego sprzątania resztek karmy i, jeśli jest taka potrzeba, 
odchodów. 

 
 
 

§ 30 
 
1.Gmina zapewnia odpowiednie dla kotów wolno żyjących miejsca bytowania, przez 
wyznaczenie w okolicy bytowania tych zwierząt części nieruchomości gminnej, w celu 
ustawienia tam budek dla kotów. Ta część nieruchomości zostaje przeznaczona wyłącznie na 
cele związane z bytowaniem kotów, nad którymi sprawują opiekę społeczni opiekunowie 
kotów  
2. W miejscu ustawienia budki umieszcza się tabliczkę z informacją, że opiekę nad kotami 
wolno żyjącymi w tym miejscu sprawuje gmina. 
Koty wolno żyjące, które wymagają opieki lekarsko-weterynaryjnej zostają na czas leczenia 
złapane przez społecznych opiekunów i przewiezione do zakładu lekarsko-weterynaryjnego. 
Po wyleczeniu i trwałym oznakowaniu, jeśli wszczepienie mikro chipu nie zostało wykonane 
wcześniej, wypuszcza się je w obecności opiekuna społecznego kotów, jeśli jest osoba, która 
zajmuje się kotami na danym terenie, w miejscu, w którym do tej pory bytowały. 
3. Jeżeli jednak badanie lekarsko-weterynaryjne wykaże, że ze względów zdrowotnych kot 
wymaga stałej opieki oraz jeśli weterynarz potwierdzi, że może on być przetrzymywany stale 
pod opieką człowieka, zwierzę to powinno zostać przekazane osobie, która zajmowała się nim 
do tej pory bądź innej osobie. 
4. Jeśli osoba, o której mowa w ust. 4 nie wyrazi chęci wzięcia pod opiekę kota, może on 
zostać przekazany przez gminę innej osobie, na podstawie umowy adopcji zwierzęcia. 
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ROZDZIAŁ V 
 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI POSZKODOWANYMI W WYPADKACH 
DROGOWYCH ORAZ INNYCH ZDARZENIACH, JEŚLI ICH STAN WYMAGA 

POMOCY WETERYNARYJNEJ 
 

§ 31 
 
1. Opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach 
drogowych realizuje lekarz weterynarii, o którym mowa w  §1 ust 1 pkt 7. 
2. Opieka, jest świadczona całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę. 
3. W przypadkach kiedy ciężki stan zwierzęcia lub jego specyfika nie pozwala na przewiezienie 
do lecznicy, lekarz weterynarii przyjeżdża na miejsce zdarzenia nie później niż dwie godziny 
od momentu zgłoszenia. 
4. W celu poinformowania o zdarzeniu i potrzebie pomocy zwierzęciu należy skontaktować 
się telefonicznie z Referatem Gospodarki Gminnej i Ochrony  Środowiska lub Policją. 

 
ROZDZIAŁ VI 

 
ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTMI 

 
§32 

 
1. W budżecie gminy na rok 2023 zostały zapewnione środki o wysokości 102301,45zł brutto 

na realizację wszystkich określonych w Programie celów. 
2. Szczegółowe informacje o środkach zapewnionych na poszczególne cele i w ramach nich 

realizację poszczególnych zadań zostały zawarte w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do 
Programu. 

 
 
 
Załącznik nr 1. Tabela środków zapewnionych na poszczególne cele i w ramach nich realizację 
poszczególnych zadań do Programu 
 

Lp. Zadanie: Jednostka 

Szacunkowa ilość 
usług do wykonania 

w okresie 
obowiązywania 

umowy 

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość brutto 
(poz. 4x5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Zapobieganie bezdomności oraz pomoc lekarsko-weterynaryjna zwierzętom po wypadkach: 

1. 

Każdorazowy przyjazd do 
zdarzenia z udziałem 
bezdomnego lub dzikiego 
zwierzęcia, udzielenie 
niezbędnej pomocy medycznej 

interwencja 8 150,00 1200,00 

2. 
Każdorazowy przyjazd do 
zdarzenia z udziałem 

interwencja 5 160,00 800,00 
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bezdomnego lub dzikiego 
zwierzęcia, wykonanie 
eutanazji 

3. 

Opieka weterynaryjna 
bezdomnego zwierzęcia 
obejmująca dokarmianie, 
diagnostykę i leczenie 

doba 10 150,00 1500,00 

4. 
Wykonywanie zabiegów 
sterylizacji zwierząt 
bezdomnych 

    

a. Sterylizacja suki szt. 12 400,00 4000,00 

b. Sterylizacja kotki szt. 50 200,00 10000,00 

c. Kastracja psa szt. 5 250,00 1250,00 

d. Kastracja kota szt. 15 100,00 1500,00 

5. Usypianie ślepych miotów szt. 2 30,00 60,00 

6. 

Oznakowanie zwierzęcia za 
pomocą chipa i wprowadzenie 
danych do ogólnopolskiej bazy 
danych 

szt. 70 60,00 4200,00 

7. 
Sprawdzenie czy bezdomne 
zwierzę posiada trwałe 
oznakowanie (chip) 

szt. 5 10,00 50,00 

8. 
Czasowe przetrzymanie 
zwierzęcia bezdomnego w 
lecznicy 

doba 5 100,00 500,00 

9. Eutanazja zwierzęcia szt. 5 
100,00 

 
500,00 

 

Opieka nad kotami wolnożyjącymi na terenie Gminy Radziejowice: 

9. 
karma dla kotów wolno 
żyjących – sucha i mokra 

miesiąc 12 200,00 2400,00 

10. 
budki dla kotów wraz z 
tabliczkami 

1 szt. 3 200,00 600,00 

Wyłapywanie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radziejowice: 

11. 

profesjonalne wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt z terenu 
gminy Radziejowice wyłącznie 
przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu, który nie stwarza 
zagrożenia dla życia i zdrowia 
zwierząt, a także nie będzie 
zadawał im cierpienia oraz 
transport bezdomnych 
zwierząt do schroniska 
środkiem transportu 
przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego 
przewozu zwierząt 

szt. 11 492,00 5412,00 

12. 

trwałe znakowanie zwierząt 
przyjętych do schroniska – 
chipowanie i wprowadzenie 
danych do ogólnopolskiej bazy 

szt. 11 73,80 811,80 
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13. 
kastracja samca po 
zakończonej kwarantannie 

szt. 5 307,50 1537,50 

14. 
sterylizacja samicy po 
zakończonej kwarantannie 

szt. 6 381,30 2287,80 

15. 

-utrzymanie zwierząt w 
odpowiednich warunkach 
higienicznych i technicznych, 
w obiektach zabezpieczonych 
przed negatywnym wpływem 
czynników atmosferycznych, 
zapewnienie boksów z budami 
o wielkości dostosowanej do 
zwierzęcia, zgodnie z 
obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i zasadami 
oraz utrzymywania w nich 
czystości, 
-zapewnienie możliwości 
wybiegu-spaceru dla zwierząt, 
żywienie zwierząt poprzez 
dostarczanie im pokarmu i 
wody w ilości odpowiedniej do 
potrzeb i wieku oraz w zgodzie 
z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami 
zapewnienie artykułów 
sanitarnych do utrzymania 
higieny zwierząt i pomieszczeń 
w których przebywają 
zwierzęta, 
-zapewnienie stałego dozoru i 
opieki weterynaryjnej (bieżąca 
kontrola stanu zdrowia, 
działania profilaktyczne, 
leczenie i zabiegi w/g potrzeb, 
odrobaczanie, usypianie 
ślepych miotów i in.), 
-prowadzenie bieżącej 
ewidencji zwierząt z terenu 
gminy Radziejowice w tym 
dokumentacji zdjęciowej 
przyjmowanych zwierząt, 
wykonywanych zabiegów 
weterynaryjnych, umów 
adopcyjnych a także innej 
dokumentacji wynikającej z 
obowiązujących przepisów 
-podejmowanie działań do 
zapewnienia nowych 
opiekunów (adopcja) 

365 doby 11 
15,49*365 
=5653,85 

62192,35 

Działania edukacyjne w ramach programu 
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- działania edukacyjne m.in. w 
zakresie odpowiedzialnej                               
i właściwej opieki nad 
zwierzętami, ich 
humanitarnego traktowania, 
propagowania sterylizacji i 
kastracji oraz znakowania, a 
także adopcji zwierząt 
bezdomnych 

  1500,00 1500,00 

 
 
 
 
Załącznik nr 2.  Wniosek wraz z deklaracją społecznego opiekuna kotów wolno żyjących 
 

Imię i nazwisko ………………….. 
 

Adres zamieszkania ………………………. 
 

Telefon …………………….. 
 

Referat Gospodarki Gminnej  
i Ochrony Środowiska 

 

Urzędu Gminy Radziejowice 
 
 

Wniosek 
 

Ja, niżej podpisana/y, wnioskuję o wpisanie mnie do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno 
żyjących. 
 

Opieką obejmę populację kotów wolno żyjących bytujących na terenie ……………………………………..…., 
na którym, według mojej wiedzy, bytuje obecnie ….. kotów wolno żyjących. 
 

………………………………….. 
 

Data i podpis 

Deklaracja 
 

1. Oświadczam, że: 
 

a. będę opiekować się kotami wolno żyjącymi na terenie ………………………………….., na którym 
obecnie bytuje ….. kotów; 

 
2. Oświadczam, że w ramach opieki będę: 

 
a. codziennie wykładać kotom pokarm oraz dostarczać czystą wodę do picia; 

 
b. codziennie sprzątać pozostały pokarm i odchody kotów oraz utrzymywać w czystości 

miejsce bytowania kotów; 
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c. w przypadku kotów niewykastrowanych/ niewysterylizowanych, zgłaszać potrzebę 
przeprowadzenia zabiegu kastracji i pomagać w złapaniu w tym celu; 

 
d. w przypadku kotów chorych, zgłaszać potrzebę leczenia i czynnie uczestniczyć w 

działaniach mających na celu wyleczenie kotów; 
 

e. pomagać w wypuszczeniu kotów po zabiegach czy leczeniu; 
 

f. informować Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska w przypadku potrzeby 
zapewnienia dodatkowych schronień dla kotów oraz pomagać w ich organizacji. 

 
3. Oświadczam, że zgłoszę każdorazową zmianę liczby kotów wolno żyjących na terenie 

 
…………………….. . 

4. W przypadku mojej choroby lub innej przyczyny niemożności sprawowania opieki nad kotami 
na terenie ……………., zgłoszę tę informację bez nieuzasadnionej zwłoki, tak by koty były objęte 
opieką w sposób ciągły bądź, jeśli niemożność dotyczy krótkiego czasu, zapewnię opiekę innej 
osoby. 

 
 

Data i podpis ……………………………… 
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UZASADNIENIE 
 

W związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt., który 
zobowiązuje radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 
przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice w 2023 roku, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. Uchwalenie programu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 
11 ust. 1 ww. ustawy, który obliguje gminy do zapobiegania bezdomności zwierząt, 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.  

W przygotowanym programie określona została wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na jego realizację, które zostały ujęte w planie finansowym budżetu gminy 
Radziejowice na 2023 rok.  

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Żyrardowie, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na 
obszarze gminy Radziejowice oraz podany do publicznej wiadomości na podstawie § 1 ust. 1 
uchwały nr XX/144/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
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