
 
 

UCHWAŁA Nr 28/LI/2022  

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 30 marca 2022 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 2022r. poz. 559, 583) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 572) 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 2022 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.   

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

Anna Filipowicz 
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Załącznik do uchwały Nr 28/LI/2022 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  

NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA W 2022 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, a także zwierząt które ucierpiały w zdarzeniach drogowych. 

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

za pośrednictwem Referatu Gospodarki Przestrzennej we współpracy z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,  których celem 

statutowym jest ochrona zwierząt. 

 

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

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom (szacunkowa ilość 12 psów), odłowionym z terenu Gminy 

Żabia Wola, opieki oraz miejsca w schronisku odbywa się poprzez umieszczanie zwierząt  

w nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną schronisku, na podstawie umowy podpisanej przez 

Gminę Żabia Wola. 

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

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

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

3. Każde zwierzę umieszczone w schronisku, zostaje poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji 

zgodnie z podpisaną umową.  

 

§ 3. Odławianie bezdomnych zwierząt  

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe, 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 Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! 

ul. Kawęczyńska 16 lok.39, 03-772 Warszawa na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Żabia Wola. 
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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. Koty bezdomne znalezione na terenie gminy, po zapewnieniu 

niezbędnej opieki weterynaryjnej, trafiają pod opiekę organizacji społecznych działających na terenie 

gminy w celu znalezienia nowego domu.  

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, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 4. Zapewnienie miejsca i odławianie bezdomnych zwierząt gospodarskich 

1. W celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne  

w miejscowości Musuły ul. Folwarczna 3/5 gm. Żabia Wola woj. mazowieckie.  

2. Zasady dotyczące transportu zwierząt do gospodarstwa oraz koszty utrzymania zostały określone  

w umowie z gospodarstwem rolnym wskazanym w ust. 1.  

3. W przypadku konieczności odbioru interwencyjnego zwierząt gospodarskich koszty odbioru 

ponoszone będą przez ich właścicieli.  

 

§ 5. Opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych  

1. W przypadku zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych  (tzw. pierwsza pomoc)  

lub wymagających dalszej opieki weterynaryjnej zwierzęta przekazywane będą do Gabinetu 

Weterynaryjnego w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e, świadczącym usługi 24h/dobę,  

z którym Gmina Żabia Wola ma podpisaną umowę.  

2. Zabezpieczenie zwierząt wolno żyjących (dzikich) realizowane jest poprzez umowę pomiędzy 

Gminą a Fundacją Animal Rescue Poland, ul. Przesmyckiego 11, 05-510 Konstancin Jeziorna,  

po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Gminy.  

 

§ 6. 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 i odławianie realizowane jest przy współpracy z mieszkańcami Gminy  

Żabia Wola, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy oraz opiekunami społecznymi 

wpisanymi do rejestru karmicieli społecznych. Karmiciele społeczni, zobowiązani są do dostarczenia 

karmy we wskazanych miejscach bytowania, dbania o porządek, dostarczania wody pitnej, zgłaszania 

konieczności udzielenia pomocy weterynaryjnej oraz w miarę możliwości pomoc w transporcie  

kota wymagającego pomocy do Gabinetu Weterynaryjnego, z którym Gmina ma podpisana umowę.  

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje w szczególności: 
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1) zgłaszanie do pracownika Urzędu Gminy Żabia Wola odpowiedzialnego za ochronę zwierząt  

(tel. 46 858 27 00 wew. 29) kotów wolno żyjących w celu ustalenia miejsc bytowania, kontroli 

populacji, kontroli warunków bytowych tj. utrzymania czystości w miejscach bytowania, 

dostarczaniu wody pitnej, zapewnieniu miejsc schronienia.  

2) opiekę lekarsko-weterynaryjną (leczenie, profilaktyka) realizowaną przez Gabinet Weterynaryjnym 

w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e, 

3) 100% dofinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji przeprowadzanych w Gabinecie 

Weterynaryjnym – Marcin Sidor w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e. 

4) jeżeli kot wolno żyjący, wykazuje cechy kota udomowionego/oswojonego zostanie przekazany  

do adopcji. 

5) Zakup przez gminę i wydawanie karmy na wniosek karmicieli społecznych wypisanych do rejestru. 

3. Koty wolno żyjące po zabiegach lub leczeniu wypuszczane będą w miejsce bytowania. 

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. 

 

§ 7. Usypianie ślepych miotów 

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

przy ul. Spółdzielczej 2e na podstawie zawartej umowy.  

2. Właściciel zobowiązuje się do przeprowadzenia zabiegu sterylizacji samicy po udzieleniu  

jej pomocy weterynaryjnej. 

3. Zabieg dotyczy zwierząt bezdomnych, jak również posiadających właścicieli.  

 

§ 8. 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. 

 

§ 9. Działania związane z poszukiwaniem właścicieli dla zwierząt bezdomnych 

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

1) Urząd Gminy Żabia Wola na stronie internetowej www.zabiawola.pl  

2) Schronisko dla zwierząt 96-330 Puszcza Mariańska, Korabiewice 11 prowadzone przez Fundację 

Międzynarodową Ruch na Rzecz Zwierząt–VIVA! 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 16 lok. 39 , 

poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania  

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania, 

3) organizacje pozarządowe, 

http://www.zabiawola.pl/
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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. 

 

§ 10. Ograniczania populacji zwierząt bezdomnych poprzez ich obligatoryjną sterylizację albo 

kastrację  

1. Zwierzęta bezdomne (psy i koty) trafiające pod opiekę Gminy Żabia Wola (jeśli nie znaleziono  

ich właściciela) są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji przeprowadzonej  

w Gabinecie Weterynaryjnym – Marcin Sidor w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e w ramach umów 

adopcyjnych po wydanej pisemnej zgodzie Urzędu Gminy Żabia Wola . 

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

finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym. 

 

§ 11. Plan znakowania zwierząt należących do Mieszkańców Gminy Żabia Wola 

1. Gmina Żabia Wola zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy są zameldowani na jej terenie  

lub składają corocznie deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim 

dofinansowanie w wysokości 100% kosztów czipowania w celu zapobiegania bezdomności.  

2. W celu realizacji zadania - czipowania zwierząt należących do Mieszkańców, Gmina Żabia Wola 

zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjnym – Marcin Sidor w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e.   

3. Właściciel zwierzęcia w celu wykonania czipowania psa/kota składa wniosek do Wójta Gminy 

Żabia Wola dostępny w Gabinecie Weterynaryjnym lub na stronie Urzędu Gminy.  

4. Dane właściciela będą wprowadzone do międzynarodowej bazy danych rejestracji i identyfikacji 

zwierząt www.safe-animal.eu. w dniu znakowania. 

5. Dofinansowanie do zabiegu czipowania możliwe jest po okazaniu książeczki zdrowia psa 

z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.  

6. Zadanie realizowane będzie do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych  

na ten cel w bieżącym roku budżetowym. 

 

§ 12. Plan poddawania zabiegom sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich należących  

do Mieszkańców Gminy Żabia Wola 

1. Gmina Żabia Wola zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na jej terenie  

lub składają corocznie deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim 

dofinansowanie kosztów zabiegów sterylizacji/kastracji w celu zapobiegania bezdomności zwierząt, 

w wysokości: 

1) 100% kosztów zabiegu dla właścicieli zwierząt spełniających kryteria dochodowe wynikające 

z ustawy o pomocy społecznej, pobierających świadczenia emerytalne i rentowe, 
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2) 50% kosztów zabiegu dla właścicieli zwierząt niespełniających kryteriów, o których mowa w pkt 1, 

pozostałe 50% kosztów właściciele uiszczą lekarzowi weterynarii bezpośrednio po wykonaniu 

zabiegu. 

2. W celu realizacji zabiegów sterylizacji/kastracji Gmina Żabia Wola zawarła umowę 

z Gabinetem Weterynaryjnym Marcin Sidor w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e. 

3. Właściciel zwierzęcia w celu wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota składa wniosek 

do Wójta Gminy Żabia Wola, dostępny na stronie Urzędu Gminy. 

4. Dofinansowanie kosztów zabiegów sterylizacji/kastracji przysługuje osobom, które elektronicznie 

oznakowały zwierzę oraz posiadają aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie w przypadku psów. 

5. Gmina Żabia Wola nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne  

i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku 

ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu sterylizacji/kastracji. 

6. Zadania realizowane będą do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych  

na ten cel w bieżącym roku budżetowym. 

 

§ 13. Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizacje programu oraz sposób ich 

wydatkowania  

1. W budżecie gminy Żabia Wola na rok 2022 zostały zapewnione środki w wysokości 142 800,00 zł 

brutto na realizację wszystkich określonych w Programie celów.  

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu:· 

• 36.800,00 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; czipowanie, opieka weterynaryjna, aktywne poszukiwanie nowych właścicieli; 

• 46.000,00 zł  zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych (profilaktyka i leczenie), 

w tym udział zwierząt w wypadkach drogowych , usypianie ślepych miotów, interwencje z udziałem 

dzikich zwierząt; 

• 3.000,00 zł – plan znakowania zwierząt właścicielskich; 

• 20.000,00 zł – sterylizacja/kastracja zwierząt właścicielskich w wysokości 100% dofinansowania  

w tym 6.000,00 zł przekazanych ze środków w formie darowizny od Fundacji ZWIERZ; 

• 30.000,00 zł - sterylizacja/kastracja zwierząt właścicielskich w wysokości 50% dofinansowania 

• 2.000,00 zł - zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich nieposiadających właściciela 

zgodnie z zawartą umową; 

• 3.000,00 zł – dokarmianie kotów wolno żyjących, 

• 2.000,00 zł – działania edukacyjno-informacyjne dla Mieszkańców.  

3. Dopuszcza się możliwość przesunięć środków finansowych w ramach realizacji programu 

w zależności od zaistniałych potrzeb. 

 


