
                                                              Załącznik  nr 1 

                                                                                           do Zarządzenia Nr 8/2019 
                                                                                           Wójta Gminy Jaktorów 

                                                                                    z dnia 11 lutego 2019 r. 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 roku. 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 

mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122). 

 

 

Rozdział  I 

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 
Jaktorów. 

2.  Ilekroć w programie jest mowa o: 

a) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Jaktorowie, jednostkę organizacyjną, 
przy pomocy której Wójt Gminy Jaktorów wykonuje zadania; 

b) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Zofii i 
Romana Witkowskich w Milanówku ul. Brwinowska 48, z którym gmina Jaktorów ma 
podpisaną umowę; 

c) programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku”. 

 3. Działania związane z realizacją programu prowadzi Urząd, za pośrednictwem 
Samodzielnego Stanowiska ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska we współpracy z 
wyspecjalizowanymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, których celem 
statutowym jest ochrona zwierząt. 

Rozdział  II 

Cel  i  zadania programu 

1.  Celem programu jest: 

a) zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Jaktorów; 

b) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

c) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

 



2.  Program obejmuje realizację następujących zadań: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt; 

b) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

c) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku; 

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

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

f) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

g) usypianie ślepych miotów; 

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

i) plan znakowania zwierząt w gminie; 

j) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw 
właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają – psów i 
kotów. 

Rozdział III 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

1.  Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Jaktorów  realizuje 
Urząd,  na zgłoszenie interwencyjne,  poprzez wystawienie zlecenia dla Firmy Usługowo-
Handlowej AGRO-POMARZANY Jan Kuczmera z siedzibą w Brwinowie, ul. Słowiańska 24 
na podstawie zawartych umów. 

2.  Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką zwierzę się znajdowało. 

3.  Odłowione zwierzęta domowe (psy) niezwłocznie przekazuje się do schroniska. 

4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego 
wskazanego w  Rozdziale VI pkt.1. 

5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa. 

Rozdział IV 

Zapewnianie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku 

1.  Gmina Jaktorów zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie 
schroniska na podstawie podpisanej umowy z Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Podkowińska 2. 

2.  Schronisko prowadzi kartotekę przyjętych zwierząt, obejmującą historię pobytu zwierzęcia 
w schronisku, zawierającej w szczególności: 



- opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie; 

- datę przyjęcia do schroniska oraz dane osoby przekazującej zwierzę do schroniska; 

- dane dotyczące kwarantanny; 

- dane dotyczące przeprowadzonych badań, szczepień i zabiegów weterynaryjnych; 

- datę opuszczenia schroniska oraz dane osobowe osoby, której przekazano zwierzę; 

- datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny. 

3. Zwierzęta nowo przybyłe, o nieustalonej wcześniejszej historii poddawane są  
kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni. 

4. Zwierzęta chore, suki z cieczką, zwierzęta po sterylizacji, kastracji i zwierzęta  
agresywne przetrzymuje się w oddzielnych pomieszczeniach. 

5. Psy przebywające w schronisku poddaje się szczepieniu przeciwko  
wściekliźnie oraz w podstawowym zakresie przeciwko chorobom zakaźnym wg zaleceń  
lekarza weterynarii. 

Rozdział V 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

            1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich  
właściciela, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt 
których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie w schronisku w Milanówku przez 
lekarza weterynarii upoważnionego przez podmiot prowadzący schronisko zgodnie z zawartą 
umową. 

Rozdział VI 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

   1. Gospodarstwo rolne prowadzone we wsi Grądy 47, w oparciu o zawartą  z Urzędem umowę, 
zapewnia miejsce i opiekę dla zwierząt gospodarskich nie posiadających właściciela, które 
znaleziono na terenie Gminy Jaktorów oraz zwierząt odebranych właścicielowi czasowo na 
podstawie decyzji Wójta Gminy Jaktorów w związku ze złym traktowaniem. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta 
pomiędzy Gminą Jaktorów, a właścicielem gospodarstwa rolnego. 

 

Rozdział  VII 

Działania związane z poszukiwaniem właścicieli dla zwierząt bezdomnych 

1. Schronisko, poprzez prowadzenie działań promujących adopcję i zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Urząd, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 



przez m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu oraz na 
tablicach ogłoszeń i w lokalnej prasie. 

3. 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. 

Rozdział  VIII 

Usypianie ślepych miotów i zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi 

1. Ślepe mioty mogą być usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, realizują je: 

a) Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 
miotów; 

b) Urząd, poprzez zlecanie i finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt w  placówkach 
weterynaryjnych. Zabieg dotyczy zwierząt bezdomnych jak również posiadających 
właścicieli. 

2. Zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi Urząd realizuje poprzez: 

a)  wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących. Po wykonaniu 
zabiegu i po przejściu rekonwalescencji koty wolno żyjące wracają do miejsc 
macierzystych lub przeznaczone są do adopcji. 

b) zakup przez Gminę i wydawanie karmy na wniosek wolontariuszom – opiekunom 
zwierząt. 

Rozdział IX 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt realizuje Urząd poprzez podpisanie umowy z Firmą Usługo-Handlową 
AGRO-POMARZANY Jan Kuczmera z siedzibą w Brwinowie, ul. Słowiańska 24 świadcząca 
usługi 24h/dobę, mającą stosowne uprawniania i możliwości w porozumieniu z lecznicą 
weterynaryjną w Milanówku- lek. wet. Przemysław Albin, w Lesznie – lek. wet. Włodzimierz 
Ratajczyk, w Nadarzynie – lek. wet. Konrad Szymański. 

Rozdział X 

Plan znakowania zwierząt w gminie 

Plan znakowania zwierząt na terenie gminy Jaktorów będzie obejmował: 
1.  Wprowadzenie bezpłatnych akcji czipowania psów z terenu gminy Jaktorów. 
- znakowanie psów polega na wszczepieniu pod skórę mikroczipa oraz wprowadzeniu danych 
właściciela do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet 
Network. 
2.  Właściciele psów będą mogli oznakować swojego zwierzaka w wyznaczonych przez Urząd 



lecznicach weterynaryjnych lub podczas akcji szczepienia psów w kierunku wścieklizny w 
wyznaczonych punktach na terenie naszej gminy; 
- koszty akcji związanej z elektroniczną identyfikacją psów pokrywa w całości Gmina. 
- sposób rozliczenia następuje bezpośrednio z lekarzami weterynarii na podstawie 
przedłożonych faktur. 

Rozdział XI 

Plan sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie posiadających właściciela lub 

będącego pod opieką innych osób 

 

Niniejszy Program obejmuje plan sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym 
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób pod których opieką zwierzęta 
pozostają. Ustala się zasady sfinansowania kosztów za wykonane zabiegi sterylizacji lub 
kastracji zwierząt w zakładach weterynaryjnych ze środków budżetu gminy do momentu 
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym oraz w następnym 
roku kalendarzowym. 

1. O sfinansowanie przez Gminę kosztów zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt domowych 
(psów, kotów) ubiegać się mogą właściciele tych zwierząt będący mieszkańcami gminy 
Jaktorów. 
- warunkiem sfinansowania w/w zabiegów, jest wymagane zweryfikowanie przez zakład 
weterynaryjny faktu posiadania elektronicznego oznakowania psa/kota, a w przypadku psów 
dodatkowo wymagane będzie posiadanie przez właściciela aktualnego dowodu szczepienia 
zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. 

Rozdział XII 

Edukacja mieszkańców 

Urząd  w ramach niniejszego Programu prowadzi działania edukacyjne m. in. w zakresie 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 
propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział  XIII 

Finansowanie programu 

Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach programu w kwocie 

243.000,00zł są zabezpieczone w  budżecie Gminy Jaktorów na rok 2019 i wydatkowane będą 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego. 

1. Szczegółowe informacje o środkach zapewnionych na poszczególne cele i w ramach nich 
realizację poszczególnych zadań zostały wypisane poniżej: 

- 90.000,00 zł – zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym psom w schronisku, obligatoryjna 
kastracja i sterylizacja zgodnie z zawartą umową; 

- 80.000,00 zł – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki nad 
kotami wolno żyjącymi, usypianie ślepych miotów; 



- 60.000, 00 zł – na plan znakowania, sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli. 

- 10 000,00 zł  - zapewnia miejsce i opiekę dla zwierząt gospodarskich nie posiadających 
właściciela zgodnie z zawartą umową; 

- 3.000, 00 zł – dokarmianie bezdomnych zwierząt 
 

 

           Przewodniczący Rady Gminy 
 
 
                 Mirosław Byczak 

 
 


