
UCHWAŁA NR XXXV/247/21 
RADY MIEJSKIEJ W WARCE 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2021r. ” 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt 
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 638) Rada Miejska w Warce uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Warka w 2021r. ”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości.



         Załącznik 

         do uchwały nr XXXV/247/21 

         Rady Miejskiej w Warce 

         z dnia 11 marca 2021 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WARKA W 2021r. 

 

§1. 

 

1. Program ma zastosowanie do zwierząt domowych w szczególności psów i kotów wolno 

żyjących, przebywających na terenie Gminy Warka. 

2. Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Warka,  

2) zapobieganie bezdomności zwierząt, 

3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, 

4) edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania wobec zwierząt,                    

w tym szczególnie ich humanitarnego traktowania. 

3. Działania związane z realizacją programu prowadzą: 

1) Burmistrz Gminy Warka poprzez wyznaczonego pracownika, 

2) Społeczni opiekunowie wolno żyjących zwierząt, 

3) Stowarzyszenia i Fundacje działające w zakresie ochrony zwierząt                                              

i przeciwdziałania ich bezdomności, 

4) Organizacje Pożytku Publicznego, 

5) Placówki oświatowe z terenu Gminy Warka, 

6) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Warka, 

7) Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 

zapobiegania bezdomności zwierząt i usługi weterynaryjne.  

 

§2. 

 

   Realizacja założonych celów: 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Warka realizowane będzie 

poprzez: 

1) zapewnieniu miejsca w schronisku dla zwierząt wszystkim zwierzętom 

zagubionym, wałęsającym się bez opieki właściciela lub odebranych właścicielowi 

w skutek zaniedbań oraz z innych przyczyn określonych w ustawie o ochronie 

zwierząt, Schronisko obejmuje zwierzęta opieką polegającą na zapewnieniu 

pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi 

z dostępem do światła dziennego umożliwiającego zmianę pozycji ciała, 

odpowiednią karmę i dostęp do wody. Wykonawca - schronisko w m. Małe Boże 

7A, 26-804 Stromiec. 

2) prowadzeniu ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, 

3) monitorowaniu skupisk kotów wolno żyjących, 

4) dokarmianie zwierząt w okresie zimowym, w tym głównie kotów wolno żyjących, 

5) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia przejściowej opieki dla 

zwierząt gospodarskich - gospodarstwo rolne Pana Janusza Myśliborskiego, 

Palczew 56, 05-660 Warka,  

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

lub innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt będzie realizowane poprzez 



umowę zawartą z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO, Zamienie ul. 

Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, która prowadzi schronisko w m. Małe Boże 

7A, 26-804 Stromiec i współpracuje z lekarzem weterynarii.   

 

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt:  

1) przyjmowanie zgłoszeń przez pracownika Urzędu, o bezdomnych zwierzętach 

znajdujących się na terenie gminy 

2) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt potrzebujących pomocy przez 

firmę specjalistyczną za pomocą metod i sprzętu, który nie będzie stwarzał 

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia w 

trakcie odławiania, wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO, 

Zamienie ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 

3) każde odłowione zwierzę w momencie odłowienia jest sprawdzane czy posiada 

zarejestrowany mikroczip, tatuaż lub adresatkę. Wykonywana jest również 

dokumentacja fotograficzna, 

4) w przypadku zidentyfikowania właściciela zwierzęcia jest on niezwłocznie 

zawiadamiany o miejscu przebywania zwierzęcia, 

5) w przypadku gdy nie udaje się ustalić właściciela zwierzęcia podejmowane są 

następujące czynności:  

a) wykonywane są zdjęcia zwierzęcia,  

b) umieszczane są na stronie internetowej gminy poświęconej tematyce pro-

zwierzęcej oraz na portalu społecznościowym celem odnalezienia właściciela, 

c) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, 

6) zwierzęta przebywające w schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają 

poddane zabiegom lekarsko – weterynaryjnym i następnie mogą być przeznaczone 

do adopcji jeżeli nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 

której opieką trwale dotąd pozostawały.  

7) zawierania umów adopcyjnych zwierząt odłowionych na terenie gminy Warka 

dokonują podmioty przez nią upoważnione: schroniska dla bezdomnych zwierząt 

przyjmujące zwierzę pod opiekę. Adopcje zwierząt są bezpłatne. Adoptować 

zwierzę może pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna. Osoba ubiegająca się o 

adopcję zwierzęcia powinna cechować się znajomością wymogów dotyczących 

sprawowania opieki nad zwierzętami. 

3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt: 

1) prowadzenie akcji edukacyjnej w tym zakresie skierowanej do ludności gminy 

Warka, 

2) usypianie ślepych miotów, 

3) poddanie odłowionych zwierząt obowiązkowej sterylizacji i kastracji, 

4) sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, planowana wspólnie ze społecznymi 

opiekunami kotów wolno żyjących, wykonywana przez wszystkie gabinety 

weterynaryjne działające na terenie gminy Warka. 

4. Edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania wobec zwierząt, w tym 

szczególnie ich humanitarnego traktowania: 

1) prowadzenie przez nauczycieli w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Warka 

edukacji w dziedzinie ochrony środowiska, w tym omawianie zagadnień 

związanych  

z humanitarnym traktowaniem zwierząt, prawidłowym zachowaniem wobec nich 

oraz opieką nad nimi, 

2) prowadzenie akcji edukujących w zakresie odpowiedzialnego traktowania 

adoptowanych zwierząt, właściwego podejścia do spraw sterylizacji i kastracji 



posiadanych zwierząt, stosowania zasad bezpiecznego wyprowadzania zwierząt 

z gospodarstwa domowego   oraz  sposobów  postępowania z rannymi zwierzętami. 

 

§ 3. 

 

Koordynacja działań: 

1. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją programu pełni Wydział 

Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Warce. 

2. Wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Warce współpracuje ściśle z organami 

Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

 

§ 4. 

 

Realizacja programu: 

1. Realizacja programu odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

zwierząt,  

w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

2. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Warka zapisanych w budżecie na rok 

2021  

w kwocie 50 000,00 zł. Wydatkowanie w/w kwoty nastąpi poprzez wystawianie zleceń 

i zawarcie umów z podmiotami uprawnionymi do wykonywania określonych 

czynności.  

Po wykonaniu zamówionych usług będzie wypłacane wynagradzane zgodnie z zapisami 

w zleceniach i umowach. 

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odławianie bezdomnych 

zwierząt wybrano firmę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO, Zamienie ul. 

Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, która wykonywać będzie czynności:  

a) chwytanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Warka i zapewnienie im  

wymaganej opieki weterynaryjnej, 

b) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w prowadzonym schronisku, 

c) kastrację i sterylizację odłowionych zwierząt w celu zmniejszenia ich populacji, 

d) usypianie ślepych miotów, 

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

lub innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt. 

4. Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących wskazują Gminie Warka skupiska 

kotów, odławiają je w celu kastracji/sterylizacji i po kilkudniowej obserwacji po 

zabiegu, wypuszczają je do środowiska naturalnego.  

 

§ 5. 

 

Finansowanie programu: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 34 000 zł brutto; 

2. kastrację i sterylizację odłowionych zwierząt w celu zmniejszenia ich populacji – 1 500,00 

zł brutto; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Warka – 11 000,00 zł brutto; 

4. usypianie ślepych miotów – 500,00 zł brutto; 

5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom po kolizjach drogowych – 2 

500,00 zł brutto; 

6. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 500,00 zł brutto 



Uzasadnienie

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2021r.”

W związku z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 638)
art. 11a zobowiązuje Radę Miejską corocznie do określania w drodze uchwały, programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2021r.”, który

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

- odławianie bezdomnych zwierząt,

- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

- usypianie ślepych miotów,

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

-wskazanie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań oraz sposobu ich wydatkowania.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Warka w 2021r.” został przekazany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi
weterynarii i zarządcom obwodów kół łowieckich, działającym na obszarze Gminy.
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