
UCHWAŁA NR XXIV/149/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.), Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Piastowa w roku 2020, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Piastowa w 2019 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

Agata Korczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Poz. 4737



Załącznik do uchwały Nr XXIV/149/2020

Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PIASTOWA W 2020 ROKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Piastowa ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących 
przebywających w granicach administracyjnych Miasta.

2. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Piastowie uchwały w sprawie „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w 2020 roku”, 
zwanego dalej Programem, stanowi art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 2. 1.  Realizatorami programu są:

1) Burmistrz – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Piastowa;

2) Schronisko – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Milanówku przy ul. 
Brwinowskiej 48, prowadzone przez Fundację im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce;

3) Podmiot odławiający – należy przez to rozumieć Pana Jana Kuczmerę prowadzącego działalność 
gospodarczą pod nazwą „F.U.H. AGRO – POMARZANY Jan Kuczmera” z siedzib ą przy ul. Słowiańskiej 
24, 05-840 Brwinów;

4) Lekarz weterynarii – należy przez to rozumieć Panią Małgorzata Guzowską prowadząca Lecznicę dla 
zwierząt VET MED z siedzibą przy ul. Grodziskiej 46 w Brwinowie,

5) Stowarzyszenie Bezpieczny Pies – należy przez to rozumieć Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Pies 
z siedzibą przy ul. Krasińskiego 1 m. 2, 05-820 Piastów;

6) Stowarzyszenie Bezpieczny Kot - należy przez to rozumieć Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Kot 
z siedzibą przy ul. Gęsickiego 1 lok. 5, 05-820 Piastów;

7) TOZ – należy przez to rozumieć Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Piastowie z siedzibą 
przy ul. Bema 2 m .11, 05-820 Piastów;

§ 3. Celem Programu jest:

1) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piastowa;

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) usypianie ślepych miotów;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

7) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

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

Rozdział 2.
Sposób realizacji zadań wynikających z programu

§ 4. Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami
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1. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 
pozostawały.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Piastów ma charakter stały i wykonywane jest przez 
podmiot odławiający.

3. Podmiot prowadzący odławianie bezdomnych zwierząt zobowiązany jest używać do tego celu urządzeń 
i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadają im cierpienia. Środki do 
przewozu zwierząt muszą spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

4. Podmiot odławiający zobowiązany jest do zapewnienia zwierzęciu pomocy weterynaryjnej w przypadku 
zagrożenia jego życia lub zdrowia.

5. W przypadku choroby zagrażającej życiu lub zdrowiu odłowionego zwierzęcia pomocy weterynaryjnej 
udziela lekarz weterynarii na podstawie umowy zawartej z Miastem.

6. Miasto zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt na podstawie umowy 
zawartej ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Zwierzęta trafiające do schroniska są poddawane 
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie 
przez lekarza weterynarii.

7. Przed umieszczeniem bezdomnego zwierzęcia w schronisku prowadzona jest akcja poszukiwania 
właściciela zagubionego i odłowionego zwierzęcia, a w przypadku niemożności dotarcia do właściciela 
następuje poszukiwanie chętnych do adopcji. Wymienione zadania realizuje Stowarzyszenie Bezpieczny Pies.

8. W przypadku zdarzeń losowych dotyczących bezdomnych zwierząt, wolno żyjących lub 
poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych należy zgłosić ten fakt do Wydziału Utrzymania Miasta pod 
numer tel. (22)770-52-41 lub 43 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 9.00 – 18.00, wtorek – 
czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 15.00 oraz na Komisariat Policji w Piastowie pod numer tel. (22) 723-
64-47.

§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi

1. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Miasta Piastowa realizować będą organizacje 
pozarządowe działające na obszarze Miasta tj. TOZ i Stowarzyszenie Bezpieczny Kot.

2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi obejmuje:

a) ustalenie miejsc bytowania,

b) kontroli warunków bytowych,

c) utrzymanie czystości w miejscach bytowania,

d) dostarczanie wody pitnej,

e) dokarmianie kotów wolno żyjących bytujących na terenie miasta,

f) monitorowanie stanu zdrowia zwierząt przez opiekunów i zgłaszanie przypadków wymagających konsultacji 
lekarsko- weterynaryjnych do zakładu leczniczego,

g) kontroli populacji poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wykonywane w lecznicy 
weterynaryjnej. Po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji koty pozostają kilka dni w leczniczy, po 
czym wypuszczane są na wolność w miejscu odłowienia.

§ 6. Usypianie ślepych miotów

1. W sytuacji gdy nie ma możliwości zapewnienia właścicieli zwierzętom oraz w celu zmniejszenia 
populacji bezdomnych zwierząt wykonuje się zabiegi usypiania ślepych miotów. Decyzję o każdorazowym 
uśpieniu ślepych miotów podejmuje lekarz weterynarii.

2. Usypianie ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Miasto we współpracy z podmiotem odławiającym, organizacjami oraz schroniskiem prowadzi akcje 
poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
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2. Informacje o znalezionych zwierzętach są umieszczane:

·na stronie internetowej Miasta www.piastow.pl : informacja zawiera zdjęcie zwierzęcia, jego opis, datę 
i miejsce odłowienia, informację o miejscu pobytu oraz będzie aktualizowana po każdej zmianie,

·na stronie Schroniska www.schroniskomilanowek.pl, w przypadku, gdy zwierzę zostanie przekazane do 
Schroniska,

3. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Podmiot odławiający podejmie niezwłocznie 
działania mające na celu ustalenie dotychczasowego właściciela poprzez

sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikujących właściciela oraz nawiąże z nim kontakt w celu 
przekazania mu zagubionego zwierzęcia.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt

1. Miasto zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. Pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych udziela lekarz 
weterynarii na podstawie umowy zawartej z Miastem.

2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt koszty dojazdu do miejsca zdarzenia, transportu 
rannego zwierzęcia, całodobową opiekę weterynaryjną, wykonanie zabiegów weterynaryjnych w tym operacji, 
leczenia i ewentualnej eutanazji pokrywa Miasto.

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Wskazuje się gospodarstwo rolne DBK Świątkowscy Kamil Świątkowski z siedzibą w Milanówku 05-822, ul. 
Podleśna 28 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 
porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
trwale dotąd pozostawały. Do wskazanego gospodarstwa rolnego będą równie ż przekazywane niehumanitarnie 
traktowane zwierzęta odebrane właścicielom w drodze decyzji administracyjnej.

§ 10. Finansowanie

Na realizację zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt zapewnia się następujące środki:

1) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta, kwotę brutto 29.520,00 zł (w tym 23% VAT),

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z obligatoryjna sterylizacją 
lub kastracją, kwotę brutto 27.060,00 zł (w tym 23% VAT),

3) usługi weterynaryjne obejmujące zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów i leczenie zwierząt kwotę brutto 7.000,00 zł (w 
tym 8% VAT),

4) zapewnienie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich kwotę brutto 
3.000,00 zł,

5) opieka nad kotami wolno żyjącymi kwotę 18.000,00 zł,

6) dotacja dla Piastowskiego Stowarzyszenia Bezpieczny Pies na walkę z bezdomnością zwierząt 
i dokarmianie zwierząt z terenu Miasta Piastowa kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

Nadzór nad realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
sprawuje Burmistrz Miasta Piastowa.
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