
Załącznik do uchwały Nr …../…..../2021 

Rady Gminy Stanisławów  

z dnia ………………………..2021 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY 

STANISŁAWÓW W 2021 ROKU 

zwanego dalej "Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami„ 

I. Postanowienia ogólne  

§ 1. Celami Programu są: 

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 16 

ustawy o ochronie zwierząt; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych przez ich sterylizację lub kastrację; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Stanisławów; 

5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

§ 2. Wykonawcami Programu są: 

1) Gmina Stanisławów; 

2) Schronisko dla Zwierząt lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie ochrony zwierząt, mający zawartą umowę ze schroniskiem; 

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem 

działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami 

gminy. 

II. Zapobieganie bezdomności zwierząt 

§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Stanisławów, miejsca w 

schronisku dla zwierząt realizowane jest na podstawie umowy zawartej ze 

schroniskiem lub na podstawie umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność 

gospodarczą z zakresu ochrony zwierząt, mającym podpisaną umowę ze 

schroniskiem. Zadania z tego zakresu realizować będzie Gabinet Weterynaryjny 

Krystyna Kowalczyk Wągrodno, ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów NIP 569 112 68 

40, Regon 130225876 prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie 

prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt mieszczącego się pod adresem 

Wągrodno ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów numer identyfikacyjny 14183403, 



nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie, reprezentowanym 

przez Panią Krystynę Kowalczyk. 

2. W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt, zwierzęta bezdomne, o 

których mowa w ust. 1, powinny być umieszczone w innych schroniskach.  

III. Pomoc bezdomnym zwierzętom 

§ 4. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez: 

1). prowadzenie przez referat inwestycji, remontów i ochrony środowiska rejestru 

zgłaszających się mieszkańców, którzy chcą pełnić rolę opiekunów społecznych dla 

kotów wolno żyjących. Osoba, która zamierza zostać opiekunem społecznym wolno 

żyjących kotów winna jest złożyć stosowne oświadczenie w którym zobowiązuje się 

m. in. do sprawowania należytej opieki. Oświadczenie stanowi załącznik do 

niniejszego programu;  

2). ponoszenie kosztów dokarmiania kotów wolno żyjących na wniosek opiekunów 

społecznych;  

3). w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres 

zimowy;  

4). współdziałanie z organizacjami społecznymi w tym zakresie; 

5). przeciwdziałanie rozmnażaniu się wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację 

lub kastrację, z jednoczesnym oznaczeniem zwierząt poddanych temu zabiegowi. 

Zabiegi weterynaryjne wykonywać będzie lekarz weterynarii Marian Majszyk 

prowadzący przychodnię weterynaryjną w Poświętnem przy ulicy Jana Pawła II 1, 05-

326 Poświętne REGON 712058037, NIP 822 14 70 412. 

2. Karma będzie wydawana na wniosek opiekunów społecznych kotów wolno 

żyjących w ilości dostosowanej do ilości zwierząt objętych opieką w danym czasie i 

na danym terenie, wydawana w formie tygodniowej. 

§ 5. 1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Stanisławów nastąpi 

poprzez odławianie bezdomnych zwierząt:  

1) stałe - na interwencje od mieszkańców gminy o zabłąkanych lub porzuconych 

przez człowieka zwierzętach oraz policji w przypadku zdarzeń drogowych;  

2) okresowe – w formie zaplanowanej akcji, o której przeprowadzaniu każdorazowo, 

co najmniej 21 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, organ gminy w 

sposób zwyczajowo przyjęty będzie informować mieszkańców gminy. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w 

stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 

pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające 

życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Podmiotem odpowiedzialnym za wyłapywanie 



bezdomnych zwierząt będzie gabinet weterynaryjny Krystyna Kowalczyk ul. 

Słoneczna 37, 05-505 Wągrodno. 

3. Powiadamianie mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, będzie polegało na 

rozwieszeniu obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, a 

także zamieszczeniu obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Stanisławów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Stanisławów. Obwieszczenia dokonuje organ gminy. W przypadku przeprowadzenia 

okresowej akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt przedmiotowe obwieszczenie 

będzie określało:  

1) termin odławiania bezdomnych zwierząt; 

2) granice terenu, na którym będą odławiane; 

3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt; 

4) dane podmiotu wykonującego usługę. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w 

sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 

116, poz. 753), i będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i 

zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.  

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu 

przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.  

§ 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku 

dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko dla zwierząt 

gabinet weterynaryjny Krystyna Kowalczyk ul. Słoneczna 37, 05-505 Wągrodno.  

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza 

weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, z uwagi na możliwość zgłoszenia się 

właściciela lub opiekuna, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia 

ich w schronisku, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu 

o poszukiwaniu nowych właścicieli, jak również zwierzęta, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania zabiegu z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:  

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy, 

za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1, z którym Gmina 

Stanisławów ma zawartą stosowną umowę na świadczenie usług w tym zakresie; 



2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych 

właścicieli zwierząt; 

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii 

w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w przychodni weterynaryjnej. Wymagany 

jest humanitarny stosunek pracownika do zwierzęcia. Działania w tym zakresie 

realizowane będą przez lekarza weterynarii Mariana Majszyk prowadzącego 

przychodnię weterynaryjną w Poświętnem przy ulicy Jana Pawła II 1, 05-326 

Poświętne REGON: 712058037, NIP: 822 14 70 412.  

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji 

prowadzonej przez gminę. 

3. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i 

przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu 

odbioru ich przez odpowiednie służby zajmujące się utylizacją zwłok zwierzęcych. 

§ 9. 1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Marka Chmielewskiego zam. Kolonie 

Stanisławów 1, 05-304 Stanisławów położone na terenie gminy Stanisławów jako 

gospodarstwo rolne w celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

gospodarskimi i zwierzętami gospodarskimi odebranymi właścicielom. 

2. Jednocześnie niezwłocznie po umieszczeniu zwierząt w gospodarstwie, gmina 

podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.  

3. Podczas przyjęcia dodatkowych zwierząt do gospodarstwa należy zachować zasady 

bioasekuracji, tak aby wprowadzone zwierzę bądź stado nie miało styczności z 

obecnym. W przypadku świń należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji 

związanych z ASF. Świnie należy utrzymywać w sposób wykluczający kontakt ze 

zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi, w odrębnych, zamkniętych 

pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie mające oddzielne wejścia 

oraz niemających bezpośrednio przejścia do innych pomieszczeń, w których są 

utrzymywane inne zwierzęta kopytne. Podobne zasady należy stosować wobec innych 

gatunków, tak aby nie stworzyć zagrożenia dla zwierząt tam już przebywających. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez lekarza weterynarii Pana 

Mariana Majszyk prowadzącego przychodnię weterynaryjną w Poświętnem przy ulicy 

Jana Pawła II 1, 05-326 Poświętne REGON: 712058037, NIP: 822 14 70 412 

właściciela przychodni weterynaryjnej z którym Gmina Stanisławów podpisała 

stosowną umowę. 

§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina 

Stanisławów. 

2. Przewidywana wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

programu wynosi 25.000,00 złotych  



3. Środki wydatkowane będą w oparciu o rzeczywiste potrzeby związane z 

wykonaniem programu. 

4. Wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na 

realizację niniejszego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanisławów przedstawia się 

następująco: 

a) odławianie oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 

zwierząt (w tym kastracja i sterylizacja) - 18.000,00 zł 

b) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie - 2.000,00 zł  

c) usypianie ślepych miotów - 1.000,00 zł  

d) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt - 2.000,00 zł 

e) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1.000,00 zł 

f) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 1.000,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami 

…………………….., 

………………… 

(miejscowość) (data) 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

OŚWIADCZENIE SPOŁECZNEGO OPIEKUNA 

WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW 

Z TERENU GMINY STANISŁAWÓW 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………… oświadczam, że jako 

społeczny opiekun wolno żyjących kotów z terenu gminy Stanisławów 

- posiadam zdolność do wykonywania powierzanych czynności,  

- będę sprawować codzienną opiekę nad kotami na określonym terenie, 

- będę utrzymywać czystość w miejscu świadczonej opieki, 

- będę dbać o odpowiedni poziom populacji, 

- będę każdorazowo informować w przypadku niemożności sprawowania opieki.  

 

.................................................................. 

(podpis)  

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Opracowanie i wykonanie programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt należy do zadań własnych gmin, nałożonych na 

nie ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2020 roku poz. 

638) Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Lekarza 

Weterynarii, organizacje społeczne działające na terenie gminy, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich 

działających na terenie gminy Stanisławów. Program uchwala Rada Gminy na dany 

rok kalendarzowy.  

 


