
UCHWAŁA NR 146/XXIX/2013 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 21 marca 2013 r. 
 

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych  
na terenie  Miasta Podkowy Leśnej  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11a ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), po 
zaopiniowaniu pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie  
i  negatywnej opinii fundacji ochrony zwierząt i środowiska „Lex Nova” Rada Miasta Podkowy 
Leśnej uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Program ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, to jest psów i kotów przebywających 
w granicach administracyjnych Miasta. 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 
1. zwierzętach domowych (psach i kotach) - rozumie się przez to zwierzęta, będące  

na utrzymaniu i pod opieką człowieka, przebywające wraz z człowiekiem w jego miejscu 
zamieszkania, w charakterze towarzysza; 

2. bezdomnych zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta domowe, które 
zostały porzucone przez właściciela, uciekły lub zabłądziły i nie jest moŜliwe ustalenie 
dotychczasowego opiekuna; 

3. humanitarnym traktowaniu zwierząt - rozumie się przez to traktowanie, mające  
na uwadze potrzeby zwierząt, zapewniające mu ochronę i opiekę; 

4. właściwych warunkach bytowania - rozumie się przez to opiekę nad zwierzęciem  
i zapewnienie mu warunków niezbędnych do Ŝycia, zgodnie z potrzebami danego gatunku, 
rasy, płci i wieku. 
 

§ 2. 
Program obejmuje: 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta, w szczególności poprzez: 
1)   miejsca w schronisku dla zwierząt w Milanówku  ul. Brwinowska 48   
      (weterynaryjny numer identyfikacyjny 14058601 ) umowa GM/13/2013 
      z dnia 15 stycznia 2013 roku; 
2)  obligatoryjną kastrację i sterylizację zwierząt w schronisku w Milanówku  

ul. Brwinowska 48 (weterynaryjny numer identyfikacyjny 14058601),  
które we własnym zakresie zapewnia przedmiotową usługę; 

3)  odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Podkowy Leśnej przez firmę AGOR- 
POMARZANY ul. Słowiańska 24 w Brwinowie ( 05-840), zgodnie  
z umową  nr GM/12/2013 z dnia 15 stycznia 2013 oraz ewentualnym transportem do 
schroniska wskazanego w punkcie 1; 

4)   poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
5)   popularyzację i wprowadzanie mechanizmów zachęcających do dokonywania 

adopcji zwierząt (kastracja, sterylizacja psów i kotów oraz chipowanie psów). 
2. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez: 

1)   sterylizację, kastrację psów i kotów; 
2)  dopuszczenie moŜliwości usypiania tzw. „ślepych miotów” kotów i szczeniąt psów, 

w ciągu doby po urodzeniu, w przypadku, gdy posiadacz samicy  
z młodymi nie jest w stanie zapewnić utrzymania nowonarodzonych zwierząt oraz 
nie jest w stanie zapewnić nowonarodzonym zwierzętom nowych opiekunów. 

3. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
zapewnia weterynarz Anna Laudańska, z którą Urząd Miejski w Podkowie Leśnej     
podpisał umowę z dnia 17 stycznia 2013 roku nr GM/14/2013. 



4. Opiekę nad wolno Ŝyjącymi kotami w tym ich dokarmianie przez mieszkańców,  
po uprzedniej sterylizacji lub kastracji na koszt Urzędu. 

5. Nie wskazuje się gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  
gospodarskich z uwagi na brak zarejestrowanych siedzib stad zwierząt na terenie Podkowy 
Leśnej, jak równieŜ na brak gospodarstw rolnych. 

6. Edukację mieszkańców Miasta w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych. 

 
§ 3. 

 
Funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt pełni Burmistrz 
Miasta Podkowy Leśnej poprzez pracowników Referatu Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta. 
 

§ 4. 
 

Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą: 
1. Referat Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Podkowy Leśnej, poprzez prowadzenie spraw 

związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt; 
2. Schroniska dla zwierząt, w ramach podpisanej przez gminę umowy, które są zobowiązane 

do współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Lekarzami Weterynarii; 
3. Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (tekst 
jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz.897 ze zm.). 

 
§ 5. 

 
Współpraca podmiotów wymienionych §4, ma na celu ograniczanie i zapobieganie bezdomności   
zwierząt, w szczególności poprzez : 

1. propagowanie ograniczania i kontrola rozrodczości zwierząt domowych, w tym psów  
i kotów, 

2. propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, zwłaszcza kotów 
bezpańskich, posiadających opiekunów społecznych, jako najskuteczniejszych metod 
ograniczania bezdomności, 

3. edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów i kotów oraz 
obowiązków właścicieli wobec nich, 

4. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Miasta, głównie poprzez 
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt (adopcje). 

 
§ 6. 

 
1. Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwalając budŜet corocznie, będzie zapewniać środki finansowe 

na realizację zadań Miasta związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt. 
2. Na rok 2013 zapewnia się środki w wysokości  53.000 zł brutto (dział 900 rozdz. 90013  

§ 4300). 
§ 7. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Podkowy Leśnej. 
 

§ 8. 
 

 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 146/XXIX/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013 r.  

w sprawie  programu  przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych  
na terenie  Miasta Podkowy Leśnej  

 
Zgodnie z  art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.  

Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) rada gminy wypełniając obowiązek, określa, w drodze 

uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt.  

W dniu 7 lutego  2013 r. (wpływ na kancelarię dnia 18 lutego 2013 r.) został zaopiniowany 

pozytywnie program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Podkowy 

Leśnej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie. W dniu 21 lutego 2013 r. pocztą 

elektroniczną wpłynął wniosek fundacji ochrony zwierząt i środowiska „Lex Nova” opiniując 

negatywnie ww. program.  

Na rok 2013 zapewnia się na ten cel środki w wysokości 53.000 zł brutto (dział 900  

rozdz. 90013 § 4300 ) w którym zwiera się: 

 podpisana umowa ze schroniskiem w Milanówku  na kwotę -21 900 zł brutto; 

 podpisana umowa z weterynarzem Panią Anną Laudańską na kwotę  – 20 665 zł brutto; 

 podpisana umowa na wyłapywanie obezwładnianie i transport bezdomnych zwierząt  

z terenu Podkowy Leśnej - na kwotę 9194,45 zł brutto; 

 kwota 1240,55 zł brutto została przeznaczona na sprawy interwencyjne (dzikie   

zwierzęta). 

 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Podkowy Leśnej 
/-/ 

Jarosław Chrzanowski 
 

 


