
UCHWAŁA NR XXVII/227/21
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020, poz. 638) Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego, uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/227/21

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 30 marca 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok. 

§ 1. 1. Głównymi celami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności, 
o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
713 ze zm.) na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński są: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

3) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz nowych właścicieli lub 
opiekunów; 

4) opieka nad kotami wolno żyjącymi (zwierzęta gatunku udomowionego Felis catus, urodzone i bytujące na 
wolności w środowisku antropogenicznym, przy wsparciu człowieka); 

5) opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych oraz w innych sytua-cjach, jeśli te 
zwierzęta wymagają pomocy weterynaryjnej.

2. Wykonawcami programu są: 

1) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za pośrednictwem Urzędu – Referatu Rolnictwa, Budownictwa 
i Gospodarki Wodnej; 

2) Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, Węgrowo 4, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski z siedzibą Węgrowo 28G, 83-302 Węgrowo, z którym Gmina 
Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała umowę; 

3) opiekunowie społeczni.

3.  Zgłoszenia o zwierzętach bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przyjmuje Urząd 
Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim tel. 56 6886001 wew. 136 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.15 do 15.15) lub Pan Piotr Kozłowski, tel. 660 508 823.

§ 2.  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje Burmistrz Miasta 
i Gminy Radzyń Chełmiński w oparciu o zawartą umowę z Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, 
Węgrowo 4, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski z siedzibą 
Węgrowo 28G, 83-302 Węgrowo. 

§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2) całoroczne dokarmianie, 

3) utrzymanie czystości w miejscu bytowania, 

4) zapewnienie miejsca schronienia, 

5) wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, po złożeniu wniosku o pokrycie kosztów 
zabiegu sterylizacji /kastracji kotów wolno żyjących przez ich opiekunów społecznych, 

6) współpracę z opiekunami społecznymi kotów wolno żyjących.

2.  Zabiegi sterylizacji/kastracji będą przeprowadzane w Gabinecie Weterynaryjnym Piotr Albanowski, Mełno 
25, 86-330 Mełno, z którym Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała umowę. 
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3.  Zadania, o których mowa w punkcie 1 realizowane będą w ramach współpracy ze społecznymi opiekunami 
– wolontariuszami. 

4.  Każdy społeczny opiekun kotów wolno – żyjących zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński deklarację społecznego opiekuna kotów wolno żyjących.

§ 4. 1. Na terenie miasta i gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało w odniesieniu do 
pojedynczych zgłoszeń dotyczących zwierząt bezdomnych. 

2.  Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby. 

3.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński realizowane będzie 
w oparciu o zawartą umowę z Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, Węgrowo 4. 

4. Wykonawca wymieniony w pkt 3 zapewnia ponadto następujące usługi w odniesieniu do bezdomnych 
zwierząt z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński: 

- zapewnienie stałego nadzoru i opieki weterynaryjnej nad pozostającymi w schronisku bezdomnymi zwierzętami, 

- zapewnienie kwarantanny oraz niezbędnych szczepień, 

- znakowanie za pomocą mikroczipa wszystkich psów, które nie były wcześniej oznakowane.

5.  Informacja o zgłoszonym bezdomnym zwierzęciu zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu 
(radzynchelminski.eu).

§ 5.  Obligatoryjna sterylizacja oraz kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt realizowana będzie przez 
Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, Węgrowo 4 w ramach zawartej umowy poprzez przygotowanie 
zwierząt do w/w zabiegów, jeżeli nie będzie przeciwwskazań weterynaryjnych oraz zapewnienie im opieki 
weterynaryjnej. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, Węgrowo 4 poprzez prowadzenie działań mających na celu 
odnalezienie dotychczasowego właściciela lub oddanie do adopcji. W przypadku ustalenia właściciela 
zwierzęcia Ośrodek Opieki nad Zwierzętami informuje właściciela o pobycie zwierzęcia w Ośrodku 
i możliwości odbioru zwierzęcia. 

2) informowanie o możliwości adopcji zwierząt na stronie internetowej Ośrodka Opieki nad Zwierzętami oraz 
Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, 

3) współpracę z opiekunami społecznymi w przypadku kotów wolno żyjących.

§ 7. 1. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów. 

2.  Zabiegi będą przeprowadzane w Gabinecie Weterynaryjnym Piotr Albanowski, Mełno 25, 86-330 Mełno, 
z którym Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała umowę. 

3.  Gmina dokona zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii z którym ma podpisaną 
umowę. 

4.  Ślepy miot zostanie poddany uśpieniu na koszt gminy tylko w przypadku złożenia pisemnego wniosku 
o pokrycie kosztów i uzyskania zgody oraz zobowiązania się właściciela lub opiekuna zwierzęcia od którego miot 
pochodzi, do poddania tego zwierzęcia zabiegowi sterylizacji na własny koszt, w terminie jednego tygodnia. 
W przypadku niedopełnienia w/w zobowiązania kosztami zostanie obciążony właściciel lub opiekun.

§ 8. 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), ma obowiązek zgłosić jego 
znalezienie w celu wyłapania. 

2.  Bezpośrednio po wyłapaniu zwierzęcia gospodarskiego, zostanie sprawdzone czy zwierzę jest oznakowane. 

3.  W przypadku zwierzęcia gospodarskiego oznakowanego właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) 
zwierzęcia gospodarskiego zostaje niezwłocznie poinformowany o odnalezieniu zwierzęcia i wezwany do jego 
odebrania, w maksymalnym terminie dwóch dni. Jeżeli we wskazanym terminie zwierzę nie zostanie odebrane, 
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
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4.  Po wyłapaniu zwierzę gospodarskie zostaje bezpośrednio przewiezione do gospodarstwa z którym Gmina 
Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ma podpisaną umowę. 

5.  Na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wyznaczone zostało gospodarstwo rolne położone 
w miejscowości Radzyń Wybudowanie Nr posesji 20, celem zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
z którym Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała umowę. 

6.  Przyjęte zwierzę będzie miało zapewnione warunki bytowe, wyżywienie i opiekę.

§ 9. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zgodnie 
z umową z Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami zapewnia Przychodnia Weterynaryjna Piotr Kotewicz, Andrzej 
Ługiewicz, 86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11/13. 

2.  Osoba (z Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński) przyjmująca zgłoszenie o zdarzeniu drogowym 
z udziałem zwierząt powiadomi odpowiednie jednostki oraz ewentualnego właściciela zwierzęcia, które uległo 
wypadkowi, o ile taki właściciel zostanie ustalony. 

3.  W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących o poszkodowanym zwierzęciu 
powiadomione zostaje odpowiednie koło łowieckie i zarządca drogi, przy czym potrącone zwierzę żyjące zostanie 
przekazane do Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. W przypadku potrąceń śmiertelnych na drogach zwierząt 
wolno żyjących, zostanie powiadomiony właściwy zarządca drogi.

§ 10. Na realizację zadań związanych z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 
2021 w budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 43 000,00 zł, w tym: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku wraz z podstawową opieką weterynaryjną 
i szczepieniem, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt 
w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów oraz 
zapewnienie całodobowej weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (zadania 
realizowane w ramach zawartej umowy z Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie 4) – kwota 35.000 
zł. 

2) opieka nad kotami wolno żyjącymi– kwota 5.400 zł, w tym: 

- karma dla kotów wolno żyjących – 2000,00 zł, 

- kastracja/sterylizacja kotów wolno żyjących – 3000,00 zł, 

- opieka lekarsko – weterynaryjna – 400,00 zł.

3) usypianie ślepych miotów – 500,00 zł. 

4) zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym – 600 zł. 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt wolno żyjących (przekazanie do Ośrodka 
rehabilitacji dzikich zwierząt) – 1500,00 zł.
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