
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 490/2013  
Rady Miejskiej w Radomiu  

z dnia  25.02.2013r. 
Podział zadań w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2013r. 

CEL ZADANIE WYKONAWCA 

Opieka nad 
zwierzętami  

Odławianie zwierząt z terenu 
Gminy Miasta Radomia 

(domowych, dzikich, 
egzotycznych, gospodarskich) 

Straż Miejska w Radomiu 
tel. interwencyjny 464 

 Całodobowa opieka nad 
zwierzętami odłowionymi z 
terenu Gminy Miasta Radomia w 
Schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w Radomiu. 

Radomskie Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Radomiu – podmiot 

zarządzający schroniskiem w 2013r. 
 

 Zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt 

Lecznica weterynaryjna wyłoniona w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Opieka nad wolnożyjącymi 
kotami (ustalenie miejsc 
bytowania, opieka w miejscach 
bytowania, dokarmianie). 

Organizacje pozarządowe, których 
statutowym celem jest ochrona zwierząt 
wyłonione w postępowaniu na podstawie 

ustawy o pożytku publicznym i 
wolontariacie  we współpracy z Wydziałem 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 

Radomiu oraz zarządcami nieruchomości, w 
których przebywają koty 

 
Opieka nad zwierzętami 
gospodarskimi 

Gospodarstwa rolne na terenie Radomia 
wyłonione w porozumieniu z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii 

Zapobieganie 
bezdomności 

zwierząt 

Zmniejszanie populacji 
bezdomnych zwierząt poprzez 

sterylizację i kastrację 

Radomskie Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami jako zarządzający 

schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 
dot. zwierząt w schronisku 

Organizacje pozarządowe, których 
statutowym celem jest ochrona zwierząt 
wyłonione w postępowaniu na podstawie 

ustawy o pożytku publicznym i 
wolontariacie  we współpracy z Wydziałem 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 

Radomiu dot. wolno żyjących kotów 
 

Usypianie ślepych miotów psów 
i kotów 

Lecznica weterynaryjna wyłoniona w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 
 

Trwałe znakowanie zwierząt 
Podmiot wyłoniony w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
 Rejestracja zwierząt 

oznakowanych 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Radomiu 
 

Edukacja mieszkańców     

Radomskie Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami jako zarządzający 
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, 
organizacje pozarządowe, których 
statutowym celem jest ochrona zwierząt, 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

 


