
UCHWAŁA NR VIII/41/19
RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2019r.”

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

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Warka w 2019r. ”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik 

do uchwały nr VIII/41/19 

Rady Miejskiej w Warce 

z dnia 29.03.2019 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WARKA W 2019r. 

 
§ 1. 

 

1. Program ma zastosowanie do zwierząt domowych w szczególności psów i kotów wolno żyjących, 
przebywających na terenie Gminy Warka. 
 
2. Celem "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Warka w 2019r.” jest: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Warka w schronisku, oraz    
poszukiwanie właścicieli dla zwierząt, 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt przez usypianie ślepych miotów, sterylizację 
    i kastrację psów i kotów,  
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 
4) edukacja mieszkańców gminy w zakresie promowania sterylizacji oraz kastracji psów 
    i kotów jako najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych; 
    oraz w zakresie obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych. 
 

§ 2. 
 

 1. Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 
1) Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej  Urzędu Miejskiego  
     w Warce, 
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO, Zamienie ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

prowadzące Schronisko dla Zwierząt w m. Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec 
3) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 
4) Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych i prowadzące 
    działania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 
2. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni Wydział Gospodarki Przestrzennej, 
Komunalnej i Mieszkaniowej  Urzędu Miejskiego w Warce, 
 

§3. 
 
Zakres Programu obejmuje: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
3) odławianie bezdomnych zwierząt, 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
6) usypianie ślepych miotów, 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt. 
 
 
 



 
§ 4. 

1. Zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Warka 
realizowane będzie poprzez: 

1) odławianie z terenu gminy bezdomnych zwierząt domowych i zapewnienie im miejsca w  schronisku 
dla zwierząt w m. Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec 
2) poszukiwanie wspólnie z organizacjami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie usług 
weterynaryjnych i w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, nowych właścicieli dla zwierząt 
bezdomnych, 
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia opieka ta 
jest potrzebna. 

 
§ 5. 

 
 Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez współdziałanie gminy w realizacji powyższego 
zadania z organizacjami społecznymi. 
 

§ 6. 
 
1. Na terenie Gminy Warka wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt za pośrednictwem Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej  Urzędu Miejskiego  
w Warce, w stosunku do pozostających bez opieki zwierząt,  dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich 
właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały. 
 
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 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. 
 
3. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego humanitarnego przewozu zwierząt. 
 

§ 7. 
 
1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez wykonywanie na koszt Gminy 
sterylizacji i kastracji odłowionych z terenu Gminy Warka bezdomnych zwierząt domowych  
i umieszczenie ich w schronisku. 
 
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
 
3. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od momentu schwytania do dnia 
umieszczenia w schronisku dla zwierząt z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 
 

§8. 
 

1 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest w sposób zwyczajowo przyjęty: 
1) informowanie o możliwości przygarnięcia zwierząt bezdomnych za pośrednictwem strony 
    internetowej, w zależności od potrzeb w sposób stały lub czasowy, 
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 
    zwierząt, 
3) poszukiwanie opiekunów dla zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt 
    lub firmę odławiającą i przygotowującą do adopcji przed przekazaniem ich osobom zainteresowanym 

ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 



 
 

§ 9. 
1 Usypianie ślepych miotów realizowane jest poprzez sfinansowanie kosztów usypiania 
ślepych miotów psów bezdomnych oraz kotów wolno żyjących. 

1) Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
2) Lekarz weterynarii stwierdza fakt, iż miot jest ślepy. 
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 zabrania ich 
    przez odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

 
§ 10. 

 
Zwierzęta gospodarskie, odebrane na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Warki  
o czasowym odebraniu ich właścicielowi lub opiekunowi, umieszczane będą w gospodarstwie rolnym Pana 
Janusza Myśliborskiego, Palczew 56, 05-660 Warka, który to właściciel wyraża zgodę na opiekę nad tymi 
zwierzętami. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez Urząd z właścicielem gospodarstwa w momencie 
zaistnienia okoliczności wymagających interwencji. 

 
§ 11. 

 
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 posiadającą zezwolenie na działalność w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Warka, która:  

1) w przypadku rannego zwierzęcia - przetransportuje do właściwego zakładu weterynaryjnego, 
2) w przypadku martwego zwierzęcia – zgłasza do właściwych służb celem jego usunięcia z miejsca 
zdarzenia. 

 
§ 12. 

 
Gmina Warka prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem 
statutowym jest ochrona zwierząt, działania edukacyjne w zakresie promowania sterylizacji oraz 
kastracji psów i kotów jako najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt 
niechcianych, oraz przy udziale Komisariatu Policji w Warce w zakresie obowiązków 
właścicieli wobec zwierząt domowych. 
 

§ 13. 
 
Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie na rok 2019 będą wydatkowane racjonalnie i 
efektywnie, na podstawie zawartych umów z firmami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwota 
przewidziana na ten cel to 100.000,00 zł brutto, którą ponosi gm. Warka.  
 



Uzasadnienie

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2019r.”

W związku z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 122)
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 2019r.”, 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 2019r.” został przekazany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi
weterynarii i zarządcom obwodów kół łowieckich, działającym na obszarze Gminy.

Jednostki te nie wniosły uwag do projektu programu, wobec czego przedłożony zostaje do przyjęcia
przez Radę Miejską w Warce.




