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UCHWAŁA NR 140/XVII/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) w związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 122 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie
oraz przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 335 „Przyszłość” uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
Michał Gołąb
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Załącznik do uchwały
Nr 140/XVII/2020
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 28 maja 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Podkowa Leśna
w 2020 roku

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” - art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt
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Rozdział I
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§1
Celem Programu jest zapewnienie:
1) bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) obligatoryjnej kastracji i sterylizacji zwierząt w schronisku,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
5) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypiania ślepych miotów,
7) całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
8) miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,
9) elektronicznego sposobu znakowania psów,
10) działań edukacyjnych, służącym podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie
właściwego traktowania zwierząt.
Rozdział II
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA
ZWIERZĄT
§2
1. Schronisko dla zwierząt, które zapewnia miejsce dla odłowionych, bezdomnych psów z
terenu Miasta Podkowa Leśna (dalej Miasto) mieści się w Milanówku przy ul. Brwinowskiej
48 (weterynaryjny numer identyfikacyjny 14058601). Schronisko prowadzi Fundacja im. 120lecia towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z którą Miasto podpisało umowę nr
29.90013.2020 w dniu 16 stycznia 2020 roku. Po odłowieniu psa podmiot zobowiązany jest
do sprawdzenia czy zwierzę jest oznakowane mikrochipem, tatuażem, adresówką, w celu
ustalenia właściciela w systemie identyfikacji.
2. Schronisko zapewnia kastrację i sterylizację psów.
3. Schronisko, które zapewnia miejsce dla odłowionych, bezdomnych kotów, z terenu Miasta
mieści się w Skierniewicach przy ul. Pamiętnej 16 (weterynaryjny numer identyfikacyjny
10633401). Schronisko prowadzi Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o., z którą Miasto
podpisało umowę nr 55.90013.2020 w dniu 24 lutego 2020 roku. Po wyłapaniu kota podmiot
zobowiązany jest do sprawdzenia czy kot jest oznakowany mikrochipem, tatuażem,
adresówką, w celu ustalenia właściciela w systemie identyfikacji.
4. Schronisko zapewni kastrację i sterylizację kotów.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI
§3
1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta realizuje: Urząd Miasta przy
współpracy z opiekunami społecznymi i lekarzem weterynarii, Panią Małgorzatą Guzowską
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą VET MED; VET VITA, z siedzibą w
Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 46, z którą Miasto podpisało umowę nr 30.90013.2020 z dnia
17 stycznia 2020 roku.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za odławianie i przywracanie do środowiska kotów wolno
żyjących jest Fundacja Animal Rescue Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego
72B (00-349), z którą Miasto podpisało umowę nr 16.90013.2020 w dniu 07 stycznia 2020 r.
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3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
a) ustalenie miejsca ich bytowania,
b) kontrolę ich populacji,
c) kontrolę warunków bytowych,
d) utrzymywania czystości w miejscach ich bytowania,
e) dostarczanie im wody pitnej i ich dokarmianie, przez społecznych opiekunów. Miasto
pokrywa koszty związane z zakupem karmy, która wydawana jest, w Urzędzie Miasta,
opiekunom społecznym, po uprzednim zgłoszeniu przez nich zapotrzebowania, w ilości
uzależnionej od liczby dokarmianych kotów,
f) zapewnienie pomocy lekarsko-weterynaryjnej. Opiekunowie społeczni, którzy monitorują
stan zdrowia kotów, zgłaszają przypadki wymagające konsultacji lekarsko-weterynaryjnej
bezpośrednio do Urzędu Miasta, Referatu Infrastruktury Komunalnej i Zamówień
Publicznych osobiście lub pod numerem tel: 22 759 21 17),
g) zapewnienie im miejsc schronienia m.in. budek dla kotów,
h) zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, które są finansowane w całości przez
Miasto. Po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji koty odwożone będą do miejsca, z
którego zostały odłowione.
4. Pełnoletnie osoby chętne do współpracy w zakresie, opisanym w ustępie powyżej, składają
stosowną deklarację o sprawowaniu społecznej opieki nad wolno żyjącymi kotami (wzór
deklaracji dostępny w Urzędzie Miasta).
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§4
1. Bezdomne zwierzęta na terenie Miasta podlegają stałemu odławianiu. Zgłoszenia od
mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmują: pracownicy Referatu Infrastruktury
Komunalnej w godzinach urzędowania, Posterunek Policji w Mieście oraz Zespół Dyżurnych
Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności zawiadamiany jest podmiot
wyłapujący bezdomne zwierzęta. Zgłoszenie potwierdzane jest protokołem przez pracownika
Referatu Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się w sposób humanitarny, nie
stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia.
4. Odławianie i transport, o którym mowa w ust. 3, odbywa się na zasadach i warunkach
opisanych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998., poz.
753 ze zm.) i w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w
zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku
z prowadzaniem innej działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 nr 100 poz. 1012).
5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać wszelkie warunki określone przepisami
prawa.
6. Podmiotem zobowiązanym do wyłapywania zwierząt, w celu ich transportu do Schroniska
w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48 lub do schroniska prowadzonego przez Zakład
Utrzymania Miasta albo do lekarza weterynarii, jest Fundacja Animal Rescue Polska z
siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 72B (00-349), z którą Miasto podpisało umowę nr
16.90013.2020 w dniu 07 stycznia 2020 r.
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Rozdział III
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§5
1. Podmioty zobowiązane do poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt to:
a) Fundacja im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, prowadząca
schronisko w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48 i
b) Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o. prowadzący schronisko w Skierniewicach przy
ul. Pamiętnej 16 oraz
c) Urząd Miasta.
2. W przypadku zwierząt oznaczonych elektronicznie, podmioty wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu, zobowiązane są, w pierwszej kolejności, do próby ustalenia
dotychczasowego właściciela, poprzez sprawdzenie zapisanych danych/informacji w bazie
danych identyfikujących właściciela zwierzęcia oraz nawiązania z nim kontaktu w celu
odebrania zagubionego zwierzęcia.
3. Miasto, w porozumieniu z podmiotem świadczącym usługi odławiania bezdomnych
zwierząt, schroniskiem oraz wolontariuszami dążyć będzie w pierwszej kolejności do
znalezienia nowych właścicieli bezdomnym zwierzętom odłowionym na jego terenie.
4. Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez umieszczenie
informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta, schroniska, tablicy ogłoszeń Urzędu lub
w Informatorze Biuletynu Miasta.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§6
1. Podmiotem upoważnionym do wykonywania usypiania ślepych miotów (kotów i psów) jest
lekarz weterynarii Pani Małgorzata Guzowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
VET MED; VET VITA, z siedzibą w Brwinowie 05-840 przy ul. Grodziskiej 46, na
podstawie zawartej z Miastem Podkowa Leśna umowy nr 30.90013.2020 z dnia 17 stycznia
2020 r.
2. Do lekarza weterynarii, wskazanego w ust.1, mogą być dostarczone zwierzęta z terenu
Miasta, po uprzednim zgłoszeniu do Referatu Infrastruktury Komunalnej.
Rozdział IV
ZAPEWNIENIE
MIEJSCA
DLA
ZWIERZĄT
WSKAZANYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

GOSPODARSKICH

WE

§7
Niehumanitarnie traktowane zwierzęta będą odbierane właścicielom i przekazywane do
właściciela gospodarstwa rolnego w miejscowości Wieś Kozerki, ul. Saturna 28, 05-825
Grodzisk Mazowiecki. Do powyżej wskazanego gospodarstwa rolnego przekazywane będą
również bezdomne zwierzęta 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.
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ZAPEWNIENIE
CAŁODOBOWEJ
OPIEKI
WETERYNARYJNEJ
W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
§8
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
zapewnia lekarz weterynarii Pani Małgorzata Guzowska prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą VET MED; VET VITA, z siedzibą w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 46, na
podstawie zawartej z Miastem umowy nr 30.90013.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
Rozdział V
DZIAŁANIA EDUKACYJNE
§9
1. Miasto, w ramach Programu, będzie prowadzić działania edukacyjne służące
podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie właściwego traktowania zwierząt,
informacji o minimalnych warunkach ich utrzymywania zwierząt domowych oraz o
powinnościach właścicieli zwierząt domowych w zakresie opieki (profilaktyka, leczenie). W
zakresie działań edukacyjnych Miasto będzie także prowadzić akcje rozpowszechniania
ulotek o prawach zwierząt, wywieszania plakatów w miejscach dedykowanych do tego celu,
w siedzibie urzędu Miasta oraz opcjonalnie w siedzibach zakładów leczniczych, szkół,
przedszkoli. W zakresie w/w działań Miasto przewiduje ponadto spotkania dla dzieci i
młodzieży z przedstawicielami Fundacji i Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony
zwierząt i z przedstawicielami schronisk dla zwierząt.
2. Miasto prowadzi działania edukacyjne m.in. na swojej stronie internetowej
podkowalesna.pl (zakładka Środowisko/Aktualności/Zwierzęta Podkowy) oraz na portalu
społecznościowy facebook.pl (Urząd Miasta Podkowa Leśna).
PLAN ZNAKOWANIA ZWIERZĄT (PSÓW)
§10
1. W ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii Panią Małgorzatą Guzowska,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VET MED VET VITA, Miasto realizuje plan
dobrowolnego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta.
2. Gmina pokrywa w 2/3 koszty elektronicznego znakowania zwierząt, których właściciele
zamieszkują stale lub tymczasowo na terenie Miasta na poniższych zasadach:
1) właściciel zwierzęcia, zameldowany na stałe lub tymczasowo na terenie Miasta,
zobowiązany jest do zgłoszenia się, do wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
lekarza weterynarii oraz do wypełnienia wniosku na wykonanie zabiegu
elektronicznego oznakowania psa z dofinansowaniem przez Miasto, w wysokości 20 zł
brutto do kosztu zabiegu wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych związanych z ewidencją danych zwierzęcia i danych osobowych właściciela
w bazie SAFE- ANIMAL. Niewyrażenie zgody właściciela zwierzęcia na przetwarzanie
danych osobowych spowoduje, że wniosek o którym mowa powyżej, nie zostanie
przyjęty a weterynarz ma prawo odmowy wykonania znakowania zwierzęcia w ramach
programu.
2) właściciel zwierzęcia musi okazać dowód lub inny dokument z którego wynikać
będzie adres jego zameldowania,
3) właściciel zwierzęcia musi okazać dokument świadczący, iż jest właścicielem
zwierzęcia,
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4) właściciel zwierzęcia zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł za
każde znakowanie zwierzęcia,
5) właściciel zwierzęcia musi wykazać się posiadaniem aktualnych szczepień
zwierzęcia przeciw wściekliźnie.
3. Informacje z danymi o oznakowanych psach będą na bieżąco wprowadzane przez lecznicę
dla zwierząt do międzynarodowej bazy danych SAFE-ANIMAL umożliwiającej identyfikację
zwierząt i właścicieli, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych.
4. Dane z mikroprocesora (chipa) można odczytać w Schronisku, wskazanym w § 2 lub § 3
lub u weterynarza, wskazanego w § 8 oraz przez policję.
5. W sytuacji zbycia zwierzęcia lub zmiany danych osobowych przez jego właściciela,
dotychczasowy właściciel zobowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji danych w
bazie zwierząt oznakowanych.
Rozdział VI
FINANSOWANIE PROGRAMU
§11
1. Rada Miasta Podkowa Leśna uchwalając budżet na 2020 rok zapewniła środki finansowe
na realizację zadań Miasta związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna” w
wysokości do 54.000,00 zł brutto, w tym:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt- 19.640,00 zł,
2) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt- 2.350,00 zł,
3) odławianie bezdomnych zwierząt- 10.010,00 zł,
4) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie- 2.000,00 zł,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt- 400,00 zł,
6) usypianie ślepych miotów- 400,00 zł,
7) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt15.500,00 zł,
8) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym- 600,00 zł,
9) elektronicznego sposobu znakowania psów- 1.500,00 zł,
10) działań edukacyjnych służących podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie
właściwego traktowania zwierząt- 1.600,00 zł.
2. Do realizacji bieżących potrzeb w zakresie Programu możliwe jest wydatkowanie środków
przekraczających kwoty dla poszczególnych zadań, określonych w § 10 ust. 1, jednakże bez
przekraczania środków w budżecie Miasta na 2020 r., tj. kwoty 54.000,00 zł brutto.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12
Nadzór nad realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna” sprawuje Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna.

