
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …../XXVII/2020 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 23 września 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 638 ) po zasięgnięciu opinii uprawnionych podmiotów,  

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola w 2020 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

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

 

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

Województwa Mazowieckiego.   

 

 

 

 

 



  

Załącznik do Uchwały Nr …./XXVII/2020 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 23 września 2020 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  

NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA W 2020 ROKU 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów 

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Żabia Wola. 

2. Działania związane z realizacją programu prowadzi Urząd Gminy Żabiej Woli, za pośrednictwem 

Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska we współpracy z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,  których celem 

statutowym jest ochrona zwierząt. 

 

§2. Cel i zadania programu 

1. Celem programu jest: 

1)zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Żabia Wola; 

2)ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3)zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku; 

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

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

7) usypianie ślepych miotów; 

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

zwierząt; 

9) plan znakowania zwierząt w gminie; 

10) plan sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt w gminie. 

 

§3. Zapewnianie bezdomnym zwierzętom opieki oraz miejsca w schronisku dla zwierząt  

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki oraz miejsca w schronisku dla jest realizowane 

poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w nadzorowanym przez Inspekcję 

Weterynaryjną schronisku prowadzonym przez organizację społeczną, na podstawie umowy podpisanej 



  

przez Gminę Żabia Wola z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt, na przyjęcie 

i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi odłowionymi z terenu Gminy Żabia Wola. 

2. Odłowione zwierzęta będą przekazywane do schroniska dla zwierząt pod adresem Korabiewice 11, 

96-330 Puszcza Mariańska, prowadzonego przez Fundacje Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt  

– Viva! ul. Kawęczyńska 16 lok.39 03-772 Warszawa.  

 

§4. Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami  

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką zwierzę się znajdowało. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Żabia Wola jest działaniem  

o charakterze stałym realizowanym przez Fundacje Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! 

ul. Kawęczyńska 16 lok. 39 03-772 Warszawa , na podstawie zawartej umowy. 

3. Odłowione zwierzęta domowe (psy) niezwłocznie przekazane zostaną do schroniska zapewniającego 

im dalszą opiekę i prowadzenie działań zmierzających do poszukiwań nowych właścicieli  

w celu oddania do adopcji.  

4. Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ludzi i zdrowia zwierząt,  

a także nie zadaje im cierpienia.  

5. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkami transportu przystosowanego do bezpiecznego  

i humanitarnego przewozu zwierząt, zgonie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. 

6. Odłowione zdrowe zwierzęta gospodarskie będą przekazywane pod opiekę gospodarstwa rolnego 

należącego do Pana Pawła Majewskiego znajdującego się w miejscowości Bieniewiec, ul. Zagrodowa 

29, 96-321 Żabia Wola. 

7. W przypadku zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych lub wymagających opieki 

weterynaryjnej zwierzęta przekazywane są do Gabinetu Weterynaryjnego Marcin Sidor 

zlokalizowanego w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2E, świadczącym usługi 24h/dobę,  

z którym gmina Żabia Wola ma podpisana umowę.  

8. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zwłokami padłych zwierząt z terenu gminy 

Żabia Wola, ich odbiorem, transportem i utylizacją zajmuje się uprawniony do tego podmiot na mocy 

porozumienia ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie”. 

 

§5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie  

1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Żabia Wola, w tym ich 

dokarmianie realizowane jest przy współpracy z mieszkańcami gminy Żabia Wola, organizacjami 

pozarządowymi i opiekunami społecznymi  

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje w szczególności: 

1. Zgłaszanie do pracownika Urzędu gminy Żabia Wola odpowiedzialnego za ochronę zwierząt  

tel. 46 858 27 00 wew. 29 stad lub pojedynczych wolno żyjących kotów w celu ich rejestracji  



  

i poddawania zabiegom sterylizacji lub kastracji w Gabinecie Weterynaryjnym w Żabiej Woli  

przy ul. Spółdzielczej 2E, a następnie wypuszczenia kotów wolno żyjących w miejsce bytowania.  

2. Zakup przez gminę i wydawanie karmy na wniosek wolontariuszy i karmicieli społecznych.  

3.Wsparcie finansowe (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel) wolontariuszy  

lub karmicieli społecznych w zapewnieniu schronienia kotom wolno żyjącym. Poprzez schronienie 

rozumie się budkę chroniącą zwierzę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wykonaną  

ze styropianu, płyty wiórowej, paździerzowej.  

4. W przypadku wolno żyjących miotów kociąt lub kotów młodych opuszczonych przez matkę  

z powodu choroby lub śmierci podejmuje się próbę odłowienia i zapewnienia opieki jak w przypadku 

zwierząt bezdomnych, poszukuje organizacji, specjalnego azylu dla kotów, opiekuna tymczasowego  

lub osoby chętnej do adopcji.  

 

§6. Usypianie ślepych miotów 

1.Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny Marcin Sidor w Żabiej 

Woli przy ul. Spółdzielczej 2E na podstawie zawartej umowy.  

2. Zabieg dotyczy zwierząt bezdomnych jak również posiadających właścicieli.  

 

§7. Edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami 

1.Edukację mieszkańców będzie prowadzić Urząd gminy Żabia Wola przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt 

bezdomnych 

 

§8. Działania związane z poszukiwaniem właścicieli dla zwierząt bezdomnych 

1. Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli, osób chętnych do adopcji dla zwierząt realizuje : 

1) gmina Żabia Wola na stronie internetowej,  

2) schronisko w Korabiewicach z którym gmina ma podpisana umowę,  

3) organizacje pozarządowe,  

4) opiekunowie społeczni. 

2. W przypadku zwierząt znalezionych i oznakowanych elektronicznie podejmowane są ustalenia 

dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikujących 

właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania lub dostarczenia mu zagubionego 

zwierzęcia. 

 

§9. Plan znakowania psów w gminie posiadających właściciela  

1. Wprowadzenie bezpłatnej akcji czipowania psów (800 sztuk micro chipów) celem oznakowania 

zwierząt właścicielskich  z terenu gminy Żabia Wola. 

2. Właściciele psów po wcześniejszym złożeniu wniosku będą mogli oznakować zwierzę  

w wyznaczonej lecznicy weterynaryjnej.  

3. Bezpłatne czipowanie psów przysługuje przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów: 



  

1) Mieszkańcom zameldowanym na terenie gminy Żabia Wola  lub osobom nie posiadającym 

meldunku na terenie gminy lecz składającym corocznie deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym 

w Grodzisku Mazowieckim; 

2) Po okazaniu książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. 

4.  Akcja bezpłatnego znakowania psów rozpocznie się we wskazanym przez gminę Żabia Wola 

terminie i trwać będzie do wyczerpania zakupionych czipów. Termin zostanie podany do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy Żabia Wola, Facebooku,  

na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw. 

5. Koszty akcji związanej z elektroniczną identyfikacją psów pokrywa w całości gmina. 

  

§10 Ograniczania populacji zwierząt bezdomnych poprzez ich obligatoryjną sterylizację  

albo kastrację  

1. Za zgodą gminy Żabia Wola zwierzęta bezdomne psy i koty przygarnięte przez Mieszkańców gminy 

wyrażających wolę ich adopcji są poddawane sterylizacji i kastracji oraz czipowania na koszt gminy  

w Gabinecie Weterynaryjnym - Marcin Sidor w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2E w ramach 

podpisanej umowy. 

2. Ilość zabiegów opisanych w ust.1 realizowana jest do momentu wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym. 

 

§11. Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizacje programu oraz sposób  

ich wydatkowania  

1.W budżecie gminy na rok 2020 zostały zapewnione środki w wysokości 88.000,00zł na realizację 

wszystkich określonych w Programie celów.  

2.Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało  

w sposób celowy i oszczędny, w następujący sposób: 

-  30.000,00 zł – wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żabia Wola, zapewnienie miejsca  

i opieki bezdomnym psom w schronisku, obligatoryjna kastracja i sterylizacja zgodnie z zawartą 

umową; 

- 45.000,00 zł – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt, zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, usypianie ślepych miotów; 

- 9.000, 00 zł – na plan bezpłatnego znakowania zwierząt właścicielskich; 

- 2.000,00 zł - zapewnia miejsce i opiekę dla zwierząt gospodarskich nie posiadających właściciela 

zgodnie z zawartą umową; 

- 2.000,00 zł – dokarmianie kotów wolno żyjących.  

 

  

 


