
UCHWAŁA NR 198/XLI/2014 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ), po zaopiniowaniu pozytywnie  
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie oraz Wojskowego Koła Łowieckiego 
nr 335 „Przyszłość” Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
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.11.2014  
    z dnia 15 stycznia 2014 r.; 
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 
AGRO-POMARZANY ul. Słowiańska 24 w Brwinowie ( 05-840), zgodnie  
z umową  nr GM.  12.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz ewentualnym 
transportem do schroniska wskazanego w punkcie 1; 

4)  poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.  
ZaangaŜowane podmioty: firma AGRO-POMARZANY, schronisko i gmina; 

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 oraz kastrację psów i kotów; 
2) dopuszczenie moŜliwości usypiania tzw. „ślepych miotów” kotów i szczeniąt psów.  
 Podmiot zaangaŜowany: lekarz weterynarii Maria Morawska, na podstawie umowy  
z Urzędem Miejskim w Podkowie Leśnej, umowa z dnia 15 stycznia 2014 r.  
nr GM.13.2014; 

3. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. 
Podmiot zaangaŜowany: lekarz weterynarii Maria Morawska, na podstawie umowy  
z Urzędem Miejskim w Podkowie Leśnej, umowa z dnia 15 stycznia 2014 r.  
nr GM.13.2014; 

4. Opiekę nad wolno Ŝyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie przez mieszkańców,  
po uprzedniej sterylizacji lub kastracji na koszt Urzędu.  
Podmioty zaangaŜowany: Wolno Ŝyjące koty będą wyłapywane przez firmę AGRO- 
POMARZANY ul. Słowiańska 24 w Brwinowie ( 05-840), zgodnie z umową  nr GM.  
12.2014 z dnia 15 stycznia 2014 oraz transportowane do zakładu leczniczego 
prowadzonego przez lekarza weterynarii Marię Morawską, z którą Urząd Miejski  
w Podkowie Leśnej podpisał umowę z dnia 15 stycznia 2014 roku nr GM.13.2014.  



Po zabiegach kastracji, sterylizacji oraz rekonwalescencji  koty zostaną odebrane  
od lekarza weterynarii przez firmę która je wyłapała  i wypuszczone w to samo 
miejsce, z którego została wyłapane.   

5. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom  
i przekazywane do  właściciela gospodarstwa rolnego w miejscowości Biskupice 8, 
gmina Brwinów. 

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

7. Zakupienie karmy dla kotów wonoŜyjących przez Urząd Miejski w Podkowie Leśnej  
i dostarczenie jej osobom dokarmiającym w razie potrzeby. 

 
§ 2. 

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

§ 3. 
 

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. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) oraz ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391  
ze zm.) 

 
§ 4. 

 
Współpraca podmiotów wymienionych § 3, 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). 

 
§ 5. 

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

finansowe na realizację zadań Miasta związanych z przeciwdziałaniem bezdomności 
zwierząt. 

2. Na rok 2014 zapewnia się środki w wysokości  40.000 zł brutto (dział 900 rozdz. 90013  
§ 4300). 



 11875,65 zł brutto odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Podkowy Leśnej przez 
firmę AGRO-POMARZANY ul. Słowiańska 24 w Brwinowie (05-840), zgodnie  
z umową  nr GM.12.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.; 

 20400,00 zł brutto na schronisko dla zwierząt w Milanówku ul. Brwinowska 48, umowa 
GM.11.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.; 

 7000,00 zł brutto podpisana umowa z dnia 15 stycznia 2014 r. nr GM.13.2014  
z weterynarzem Marią Morawska, na sterylizację i kastrację kotów wolnoŜyjących   
oraz na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt;  

 724,35 zł brutto na dokarmianie kotów.  
 

§ 6. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 7. 
 

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

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Alina Stencka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
do  uchwały Nr 198/XLI/2014 
Rady  Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 24 kwietnia 2014r. 
 

 
      

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 (t.j. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 856) rada gminy wypełniając obowiązek, określa, corocznie w drodze uchwały 
do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. W dniu 21.03.2014 r. został zaopiniowany pozytywnie program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Podkowy Leśnej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie.  

Na rok 2014 zapewnia się środki w wysokości 40.000 zł brutto (dział 900 rozdz. 
90013 § 4300). 
 - 11875,65 zł brutto odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Podkowy Leśnej przez firmę 
AGRO- POMARZANY ul. Słowiańska 24 w Brwinowie ( 05-840), zgodnie z umową   
nr GM.12.2014 z dnia 15 stycznia 2014; 
- 20400,00 zł brutto na schronisko dla zwierząt w Milanówku ul. Brwinowska 48 umowa 
GM.11.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku; 
- 7000,00 zł brutto podpisana umowa z dnia 15 stycznia 2014 roku nr GM.13.2014  
z weterynarzem Marią Morawska, na sterylizację i kastrację kotów  wolnoŜyjących  oraz na 
całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;  
- 724,35 zł brutto na dokarmianie kotów.  

Bezdomne zwierzęta na terenie Miasta Podkowy Leśnej podlegają stałemu 
odławianiu. Zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmują: pracownicy 
Referatu Gospodarki Miejskiej w godzinach urzędowania; poza nimi  Posterunek Policji  
w Podkowie Leśnej  oraz Zespół DyŜurnych Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. Po otrzymaniu  zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności zawiadamiany jest 
podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta. Zgłoszenie potwierdzane jest protokołem . 

 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Alina Stencka 

 


