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UCHWAŁA NR 219/XXVI/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2021 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 z późn. zm.), w zw. z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 638 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 2021 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 219/XXVI/2021
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 25 marca 2021 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Podkowa Leśna
w 2021 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Podkowa Leśna w 2021 roku
Rozdział 1.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 1. 1. Celem Programu jest zapewnienie:
1) bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) obligatoryjnej kastracji i sterylizacji zwierząt w schronisku dla zwierząt;
3) odławiania 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) przeprowadzenia akcji trwałego znakowania, za pomocą elektronicznego identyfikatora (tzw. chipa)
zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta Podkowa Leśna;
10) działań edukacyjnych, służącym podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie właściwego
traktowania zwierząt.
2. Program określa zasady realizacji wskazanych w ust. 1 celów oraz przeznaczone na ich wykonanie
środki finansowe.
Rozdział 2.
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
§ 2. 1. Gmina Miasto Podkowa Leśna (dalej Miasto) realizuje ustawowy obowiązek zapobiegania
bezdomności zwierzą poprzez zapewnienia im miejsca i opieki w schronisku dla zwierząt mającym swoją
siedzibę w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej (weterynaryjny numer identyfikacyjny 14143403)
(w dalszej części Schronisko).
2. Schronisko prowadzi Fundacja „Przyjaciele Braci Mniejszych”, z którą Miasto podpisało umowę nr
428.90013.2020 w dniu 31 grudnia 2020 roku.
3. Schronisko m.in zapewnia: miejsce i opiekę dla odłowionego zwierzęcia, sprawdzenie czy zwierzę jest
oznakowane mikrochopem, tatuażem lub adresówką, jego kastrację albo sterylizację, prowadzenie poszukiwań
dotychczasowych bądź nowych właścicieli zwierząt.
4. Podmiotem odpowiedzialnym za odławianie i transport bezdomnych zwierząt do Schroniska jest
Fundacja Animal Rescue Poland z siedzibą w Piasecznie przy ul. Granitowej 19C (05-500), z którą Miasto
podpisało umowę nr 427.90013.2020 w dniu 31 grudnia 2020 r. (w dalszej części Animal Rescue).

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 2936

Rozdział 3.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI
§ 3. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta realizuje Urząd Miasta przy współpracy
z opiekunami społecznymi, Animal Rescue 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 426.90013.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku (w dalszej części
Weterynarz).
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:
1) ustalenie ich miejsca bytowania;
2) kontrolę ich populacji;
3) kontrolę warunków bytowych;
4) utrzymywania czystości w miejscach ich bytowania;
5) 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,
6) zapewnienie pomocy lekarsko-weterynaryjnej. Opiekunowie społeczni, którzy monitorują stan zdrowia
kotów, zgłaszają przypadki wymagające konsultacji weterynaryjnej bezpośrednio do Urzędu Miasta,
Referatu Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych osobiście lub pod numerem tel. (22) 759
21 17;
7) zapewnienie kotom miejsc schronienia m.in. budek dla kotów;
8) zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, które są wykonywane przez Weterynarza. Po
wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji koty odwożone będą do miejsca, z którego zostały odłowione.
3. Pełnoletnie osoby chętne do współpracy, w zakresie wskazanym w pkt 2, składają stosowną deklarację
o sprawowaniu społecznej opieki nad wolno żyjącymi kotami – wzór deklaracji dostępny w Urzędzie Miasta.
4. Podmiotem odpowiedzialnym za odławianie kotów wolno żyjących, ich transport do weterynarza oraz
przywracanie ich do środowiska jest Animal Rescue.
Rozdział 4.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 4. 1. Bezdomne zwierzęta na terenie Miasta podlegają stałemu odławianiu.
2. Zgłoszenia o występowaniu bezdomnych zwierząt przyjmują:
1) pracownicy Referatu Infrastruktury Komunalnej w godzinach: od 8.00 do 18.00 w poniedziałki i od 8.00 do
16.00 od wtorku do czwartku oraz od 8.00 do 14.00 w piątki;
2) Posterunek Policji w Mieście oraz Zespół Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku
Mazowieckim – całodobowo, 7 dni w tygodniu.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności zawiadamiany jest Animal Rescue, który
odławia zwierzę i niezwłocznie umieszcza je w Schronisku.
4. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się w sposób humanitarny, nie stwarzający
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 5.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5. 1. Podmioty zobowiązane do poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt to:
1) Schronisko;
2) Miasto;
3) Animal Rescue.
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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 Animal Rescue, Schroniskiem oraz wolontariuszami dążyć będzie do
znalezienia nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odłowionym na terenie Miasta poprzez prowadzenie
akcji adopcyjnych bezdomnych zwierząt realizowanych m.in. poprzez umieszczenie informacji wraz ze
zdjęciem na stronie internetowej Urzędu Miasta, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta lub w Biuletynie MiastaOgrodu Podkowa Leśna.
Rozdział 6.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 6. Podmiotem upoważnionym do wykonywania usypiania ślepych miotów (kotów i psów) jest
Weterynarz, do którego mogą być dostarczone zwierzęta z terenu Miasta oraz Schronisko.
Rozdział 7.
ZAPEWNIENIE MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WE WSKAZANYM
GOSPODARSTWIE ROLNYM
§ 7. Gospodarstwo rolne, w którym zapewnione zostaną miejsca dla zwierząt gospodarskich
to
gospodarstwo rolne w miejscowości Wieś Kozerki, ul. Saturna 28, 05-825 Grodzisk Mazowiecki z którym
Miasto ma podpisaną Umowę Współpracy nr 430.90013.2020 z dnia 31.12.2020 r. (numer gospodarstwa:
037681561).
Rozdział 8.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ
DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
§ 8. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia
Weterynarz.
2. Zgłoszenia odnośnie występowania zwierząt poszkodowanych w przypadkach zdarzeń drogowych na
terenie Miasta są przyjmowane w sposób opisany w Rozdziale 4 §4 ust. 2.
Rozdział 9.
DZIAŁANIA EDUKACYJNE
§ 9. 1. Miasto, w ramach Programu, będzie prowadzić działania edukacyjno-informacyjne:
1) służące podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie właściwego traktowania zwierząt,
informowania o minimalnych warunkach utrzymywania zwierząt oraz o powinnościach właścicieli zwierząt
w zakresie opieki (profilaktyka, leczenie);
2) organizowaniu szkoleń, konferencji i pogadanek na tematy opisane w pkt 1;
3) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów jako środka zapobiegania bezdomności, a także
zwiększenia zdrowia psów i kotów;
4) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych;
5) propagowanie programu znakowania psów i kotów (czipowanie).
2. Miasto prowadzi działania edukacyjne m.in. przez swoją stronę internetową podkowalesna.pl (zakładka
Środowisko/Aktualności/Zwierzęta Podkowy) oraz portal społecznościowy Facebook.pl (Urząd Miasta
Podkowa Leśna).
Rozdział 10.
PLAN ZNAKOWANIA ZWIERZĄT
§ 10. 1. W ramach działań zapobiegających bezdomności zwierząt przewiduje się trwałe znakowanie
zwierząt przebywających w schroniskach, za pomocą elektronicznego identyfikatora (tzw. chipa), przed ich
przekazaniem do adopcji. Zabiegom tym nie będą poddawane zwierzęta w odniesieniu do których istnieją
przeciwwskazania ze względów medycznych.
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2. W ramach umowy zawartej z Weterynarzem Miasto realizuje także plan dobrowolnego znakowania
zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta.
3. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt mogą być przeprowadzane także akcje trwałego
znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) zwierząt, których właściciele zamieszkują na
terenie Miasta. Akcje przeprowadzane będą zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym regulaminie.
Rozdział 11.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 11. 1. Rada Miasta Podkowa Leśna uchwalając budżet na 2021 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 na rok 2021” w wysokości do 62.000 zł.
i obejmują następujący sposób ich wydatkowania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku - 20.000 zł;
2) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku - 4.000 zł;
3) odławianie bezdomnych zwierząt - 12.000 zł;
4) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 2.000 zł;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 1.000zł;
6) usypianie ślepych miotów - 1.000 zł;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 16.000 zł;
8) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 1.000 zł;
9) elektroniczne znakowania psów i kotów - 3.000 zł;
10) działania edukacyjne, służące podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie właściwego
traktowania zwierząt - 2.000 zł;
2. Do realizacji bieżących potrzeb w zakresie Programu możliwe jest wydatkowanie środków
przekraczających kwoty dla poszczególnych zadań, określonych w ust. 1, jednakże bez przekraczania środków
w budżecie Miasta na 2021 r., tj. kwoty 62.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
Michał Gołąb

