
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr …/VII/2019 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 856) ustawodawca zobowiązuje radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie  

do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Uchwalenie przez Radę Gminy przedmiotowego programu pozwala na wywiązanie się  

z obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 

w/w ustawy. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żabia Wola w 2018 roku, 

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W celu realizacji ustawowych obowiązków obejmuje 

swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizacja i kastracja zwierząt domowych; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8 ) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

W Programie będącym załącznikiem do niniejszej uchwały wskazano koordynatora, realizatorów 

poszczególnych zadań oraz szacunkową wysokość środków finansowych planowanych  

na ich realizację. 
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Załącznik  

do uchwały Nr.. /VII/ 2019 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

PROGRAM  

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  

NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA 

w 2019 roku 

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Żabia Wola uchwały w sprawie „Programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

Żabia Wola” jest art.11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U z 2003 r Nr. 106 poz.1002 z późn. zm.). 

 

§ 1. 1. Program ma zastosowanie w stosunku do domowych i gospodarskich zwierząt bezdomnych 

oraz wolnożyjących zwierząt, oraz wolnożyjących kotów na terenie Gminy Żabia Wola. 

§ 2. 1. Celem niniejszego Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola w 2019 r. 

2. Zadaniami priorytetowymi służącymi do osiągnięcia założeń Programu są: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów wolnożyjących; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

9) elektroniczne znakowanie (tzw. czipowanie) psów bezdomnych przekazywanych do adopcji lub 

pozostających w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

§ 3. 1. Rada Gminy Żabia Wola zabezpieczyła w budżecie na 2019 rok środki finansowe 

w wysokości 76.000,00 zł brutto na realizację zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem 

bezdomności zwierząt. 

2. Odłowienie bezdomnych psów, utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku, zabiegi 

weterynaryjne, kastracja i sterylizacja: do kwoty 34.833,60 brutto. 
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3. Szacowana ilość zwierząt bezdomnych do odłowienia w roku 2019 to 12 sztuk. 

4. Opieka weterynaryjna dla zwierząt bezdomnych i kotów wolnożyjących oraz zwierząt dzikich: 

do kwoty 40.482,55 zł brutto. 

5. Szacunkowe koszty dla poszczególnych usług w 2019 r.: 

1) uvariohysterectomia kotek wolnożyjących: 80 szt.- 9.600,00zł brutto, 

2) orchidectomia kota wolnożyjącego: 15 szt. -1134,00zł brutto, 

3) uvariohysterectomia bezdomnej suki: 20 szt. – 7.560,00zł brutto, 

4) orchidectomia bezdomnego psa: 10 szt. – 2.160,00 zł brutto, 

5) eutanazja ślepego miotu kociąt lub szczeniąt: 5 szt. – 270,00 zł brutto, 

6) eutanazja psa: 5 szt. – 540,00 zł brutto 

7) eutanazja kota: 5 szt. – 270,00 zł brutto 

8) czipowanie psów bezdomnych w przypadku adopcji: 25 szt. – 675,00 zł brutto 

9) wyjazd do wypadku, w którym poszkodowane jest zwierzę: 3 szt. – 449,97 zł brutto, 

10) pobyt zwierząt chorych w zakładzie leczniczym i zapewnienie opieki zwierzętom w przypadku 

zdarzeń drogowych: 16.116,90 zł brutto. 

§ 4. 1. Wójt Gminy Żabia Wola realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt i zapewnienie opieki we współpracy z: 

1) podmiotem, z którym podpisał umowę na odławianie bezdomnych zwierząt i transport ich do 

schroniska, lekarzami weterynarii (w przypadku udzielenia niezbędnej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej), o którym mowa w §6. policją, do zadań, której należy egzekwowanie 

przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity 

Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.); 

2) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez kontakt z organizacją w stosunku do 

indywidualnego przypadku, jeżeli takowe wsparcie okaże się niezbędne. Fundacja 

MONDOCANE- Musuły, ul. Grodziska 13 oraz Stowarzyszenie Bezdomniaki Żabiowolskie – 

Żabia Wola, ul. Spółdzielcza 2E 

3) osobami fizycznymi i wolontariuszami poprzez ich pomoc w dożywianiu kotów wolnożyjących 

i szukaniu im nowych domów; 

4) podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt. 

2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Wójt Gminy Żabia Wola. 

3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni podinspektor ds. 

rolnictwa. 
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§ 5. 1. Gmina Żabia Wola zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień 

publicznych wyłoniła podmiot: „BLIZZARD” Bartosz Gadziomski, 05-180 Pomiechówek, Błędowo 

14, z którym zawarła umowę na odławianie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt 

odłowionych z terenu Gminy Żabia Wola. Przekazywanie zwierząt do schroniska będzie realizowane 

zgodnie z art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

2. Adres schroniska, w którym umieszcza się bezdomne zwierzęta odłowione z terenu gminy 

Żabia Wola to Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kruszewie, 07-440 Gaworowo prowadzone 

przez Panią Wiesławę Rykowską. Adres ten podany będzie do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty (BIP, tablice ogłoszeń w sołectwach). 

§ 6. 1. Wójt Gminy Żabia Wola zawarł umowę z lekarzem weterynarii Panem Marcinem Sidorem 

posiadającym Gabinet Weterynaryjny w miejscowości Żabia Wola, ul. Spółdzielczej 2 E na 

świadczenie usług weterynaryjnych w tym zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt bezdomnych 

(zwierzęta, które trafiły bezpośrednio do lecznicy np. przyprowadzone przez osobę, która napotkała 

bezdomne zwierzę i deklaruje chęć adopcji), znakowania, opiekę pooperacyjną oraz weterynaryjną, 

usypianie ślepych miotów, wyjazd do wypadków z udziałem zwierząt. 

2. Transport zwierząt rannych w przypadku zdarzeń drogowych może być realizowany przez 

uprawniony do tego podmiot: Bartosz Gadziomski „BLIZZARD”, gdzie po przebadaniu rannego 

zwierzęcia i zgodzie lekarza weterynarii, zwierzę takie będzie przetransportowane do lecznicy dla 

zwierząt w Żabiej Woli ul. Spółdzielcza 2E. Całodobową opiekę weterynaryjną w tym zakresie 

sprawuje podmiot wskazany w § 6 ust.1. 

§ 7. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych na ternie Gminy Żabia Wola ma charakter stały, 

realizowane jest na podstawie zgłoszeń, które są weryfikowane przez pracownika Urzędu Gminy 

Żabia Wola. 

2. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie przez podmiot, z którym Wójt zawarł 

umowę na odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Żabia Wola i utrzymanie ich 

w schronisku. 

3. W przypadku odłowienia zwierzęcia przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 lit a zostaje ono 

niezwłocznie przewiezione do schroniska. 

4. Zdjęcie i opis zwierzęcia zawierający w szczególności: płeć wielkość, miejsce odłowienia i inne 

cechy lub okoliczności ułatwiające identyfikację zwierzęcia i znalezienia właściciela muszą zostać 

przekazane przez podmiot świadczący usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, do 

pracownika Urzędu Gminy, o którym jest mowa w § 3 pkt. 2 lit. b niniejszego programu. 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się przez: 

1) Powierzenie tego zadania: 

a) Podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt, w którym będą przebywały bezdomne 

zwierzęta z terenu Gminy Żabia Wola, 
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b) Lekarzowi weterynarii, z którym Wójt Gminy zawarł umowę na sprawowanie opieki 

weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żabia Wola. 

2) Publikacje zdjęć i opisu odłowionych zwierząt na stronie internetowej urzędu Gminy: 

www.zabiawola.pl  w zakładce środowisko → opieka nad zwierzętami. 

3) Innymi sposobami w szczególności poprzez współpracę z osobami fizycznymi, wolontariuszami 

i zainteresowanymi organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 

zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 9. 1. Gmina Żabia Wola zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich lub 

odebranych właścicielowi zgodnie art. 7 pkt. 1 ustawy o ochronie zwierząt, w gospodarstwie Pana 

Pawła Majewskiego (numer siedziby stada: 034936955001) w miejscowości Bieniewiec ul. 

Zagrodowa 29, 96-321 Żabia Wola, w okresie obowiązywania niniejszego programu. 

§ 10. 1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt gmina finansuje w całości zabiegi 

sterylizacji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolnożyjących. Realizatorem tego zadania jest podmiot 

wskazany w § 6 ust.1. 

2. W całości finansowane przez gminę są zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt. 

§ 11. 1. Urząd gminy promuje adopcje zwierząt bezdomnych poprzez finansowanie zabiegów 

sterylizacji lub kastracji, znakowania zwierząt bezdomnych a w szczególności psów poprzez 

wszczepienie mikroczipu i wprowadzeniu danych właściciela do międzynarodowej bazy danych 

SAFE-ANIMAL. 

2. Zwierzę bezdomne będące pod opieką gminy przed oddanie   m do adopcji musi być 

oznakowane. 

§ 12. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 

1) Ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące poprzez przyjmowanie zgłoszeń o ich 

miejscu pobytu przez mieszkańców gminy. 

2) Dokarmianie wolnożyjących kotów poprzez zakup karmy w zależności od indywidualnego 

przypadku. Dokarmianie odbywa poprzez przekazanie karmy osobie deklarującej dokarmianie 

zwierzęcia (kota). 

3) Przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących, jako najskuteczniejszych 

metod ograniczania bezdomności, wykonawca zabiegów został wskazany w § 6 ust.1. 

 

http://www.zabiawola.pl/

