
 

 

UCHWAŁA Nr 209/VI/21/2012 

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 23 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

(Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje Pogram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Konstancin-Jeziorna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 452/V/38/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 

1 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich na terenie 

gminy Konstancin-Jeziorna, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Cieślawski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2012 r.
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Załącznik 

do Uchwały Nr 209/VI/21/2012 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 

z dnia 23 marca 2012r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TRENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA  

§ 1. Celami programu są:  

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008), 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.  

§ 2.1. Wykonawcami programu są:  

1) gmina,  

2) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt.  

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna we współpracy ze Strażą Miejską oraz Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii.  

§ 3. Ze względu na brak schroniska dla zwierząt na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna jak również całego 

Powiatu piaseczyńskiego, Gmina Konstancin-Jeziorna zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez:  

1) zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do świadczenia usług w zakresie opieki weterynaryjnej, który 

zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt:  

a) zagwarantuje odpowiednie warunki przetrzymywania zwierząt do czasu znalezienia im nowych 

właścicieli lub opiekunów,  

b) zapewni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;  

2) zapewnienie możliwości dokarmiania wolno żyjących kotów w okresie długotrwałych mrozów 

i utrzymywania się pokrywy śnieżnej poprzez współpracę z jednostkami pomocniczymi gminy, przede 

wszystkim z Zarządami Osiedli, które wskażą miejsca występowania wolno żyjących kotów, miejsca, gdzie 

mogą one znaleźć schronienie w czasie silnych mrozów oraz osoby, którym można przekazać karmę dla 

zwierząt;  

3) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zawarcie 

stosownej umowy z gospodarstwem, gdy zajdzie taka potrzeba.  

§ 4. Obowiązki Straży Miejskiej związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami:  

1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń o zagrożeniu ze strony bezdomnych zwierząt oraz o wypadkach 

i kolizjach drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych,  

2) zlecanie podmiotowi, o którym mowa w § 3, pkt 1 dalszego postępowania po przeprowadzeniu weryfikacji 

zgłoszenia,  

3) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń dotyczących znęcania się nad zwierzętami lub o przypadkach 

porzucenia zwierząt gospodarskich,  

4) wnioskowanie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawach dotyczących znęcania się nad 

zwierzętami,  

5) w przypadku odnalezienia właściciela zwierzęcia prowadzenie postępowania zmierzającego do zwrotu 

zwierzęcia i odzyskania poniesionych przez gminę wydatków na jego utrzymanie.  
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§ 5.1. Jeżeli w ciągu roku pojawi się możliwość nawiązania współpracy ze schroniskiem dla zwierząt, 

Gmina Konstancin-Jeziorna podejmie starania w celu podpisania umowy dla zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom odłowionym z terenu gminy docelowo w schronisku.  

2. Przekazane przez Gminę Konstancin-Jeziorna do schroniska bezdomne zwierzęta będą poddane 

obowiązkowej sterylizacji lub kastracji, jednak nie wcześniej, niż po upływie 21 dni od umieszczenia 

w schronisku.  

§ 6.1. Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wprowadza się stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt.  

2. Interwencja podejmowana jest na zlecenie Straży Miejskiej przez podmiot uprawniony do świadczenia 

usług w zakresie opieki weterynaryjnej, z którym Gmina ma podpisaną umowę, o którym mowa w § 3, pkt 1.  

3. Interwencja, o której mowa w ust. 2 dotyczy zwierząt agresywnych, z wypadku, chorych lub 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi.  

4. W przypadku odłowienia zwierzęcia posiadającego właściciela, zwierzę jest niezwłocznie zwracane 

a właściciel ponosi wszelkie koszty związane z wyłapaniem i opieką nad zwierzęciem.  

5. Warunki wyłapywania, pobytu i transportu zwierząt będą zgodne z ustawą o ochronie zwierząt.  

6. Gmina prowadzi rejestr odłowionych zwierząt, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy.  

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

1) informowanie o możliwości adopcji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w rejestrze 

odłowionych zwierząt,  

2) współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt,  

3) współpracę z podmiotem realizującym umowę, o którym mowa w § 3, pkt 1.  

§ 8.1. Zwierzę może być uśmiercone wyłącznie na zasadach wskazanych w ustawie o ochronie zwierząt.  

2. Fakt i przyczynę uśpienia zwierzęcia odnotowuje się w ewidencji prowadzonej na zlecenie Gminy przez 

podmiot, o którym mowa w § 3 pkt 1, świadczący usługi dla Gminy na podstawie umowy.  

§ 9.1. Celem zapobiegania bezdomności zwierząt wprowadza się obowiązek znakowania psów 

(czipowania), których właściciele zamieszkują na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.  

2. Obowiązek oznakowania zwierzęcia powstaje z chwilą ukończenia przez zwierzę 12-tego tygodnia życia.  

3. Zwierzę może być oznakowane bezpłatnie w ramach akcji prowadzonej przez Gminę Konstancin-

Jeziorna w lecznicach weterynaryjnych, z którymi Gmina ma podpisaną umowę.  

4. Wykaz lecznic, o których mowa w ust. 3 jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy.  

5. W przypadku, o którym mowa w § 4, pkt 5, w związku z obowiązkiem znakowania psów, ustala się, że 

zwierzę zostanie oznakowane przed zwróceniem właścicielowi na jego koszt.  

§ 10.1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Konstancin-Jeziorna.  

2. W roku 2012 na realizację niniejszego Programu przeznaczono następujące środki:  

- odławianie i opieka weterynaryjna – 80.000,00zł,  

- znakowania psów – 38.000,00zł,  

- dokarmianie dziko żyjących kotów – 2.000,00zł,  

- zawarcie umowy z gospodarstwem rolnym, które zapewni miejsce pobytu zwierzętom gospodarskim - 

5.000,00zł.  
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Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 209/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie 

uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Konstancin-Jeziorna  

Celem niniejszej uchwały jest realizacja przepisów nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z dnia 

21 sierpnia 1997r., która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012r. Nowelizacja rozszerzyła obowiązki ciążące 

na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie zadań 

własnych, wykonywanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Zapisy zawarte w programie 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt mają na celu przede wszystkim 

zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, jakie rokrocznie pojawiają się na terenie gminy Konstancin-

Jeziorna. Wprowadzony tu obowiązek znakowania psów ułatwi odnalezienie właściciela w przypadku 

odłowienia psa jako bezdomnego. Podkreślić należy, że owe dodatkowe działania, ciążące na Gminie, zgodne 

są z ogólnymi postulatami poszerzenia humanitarnej ochrony zwierząt, a sposób zredagowania ustawy 

wskazuje na ogólną intencję skierowania dostępnych środków na jak najbardziej efektywną i wydajną walkę 

z bezdomnością zwierząt. Służy temu wsparcie osób dokarmiających dziko żyjące koty. Wykorzystanie wiedzy 

i doświadczenia jednostek pomocniczych – zarządów osiedli – pozwoli zapobiegać patologii (dokarmianie 

kotów nie może służyć jako źródło dochodu) i konfliktom związanym z udostępnianiem zwierzętom 

schronienia podczas silnych mrozów. Umowa z gospodarstwem rolnym zostanie zawarta w razie wystąpienia 

konieczności zapewnienia opieki porzuconemu lub maltretowanemu zwierzęciu gospodarskiemu. 

Gospodarstwo zostanie wybrane w zależności od gatunku zwierzęcia, jakiemu będzie trzeba zapewnić 

schronienie. Dotychczas nie wystąpiła w Gminie Konstancin-Jeziorna konieczność umieszczenia zwierzęcia 

gospodarskiego w gospodarstwie zastępczym. Ilość zwierząt gospodarskich na terenie gminy jest stosunkowo 

niewielka. Istotny nacisk położono również na kwestię zaangażowania mieszkańców gminy we współpracę 

z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami bezdomności zwierząt. Tylko zmiany 

w świadomości mieszkańców tworzących społeczność mogą doprowadzić do sukcesu w zakresie znaczącej 

redukcji liczby zwierząt porzuconych i bezdomnych. Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”, w terminie i zakresie 

zgodnym z zapisem ustawy o ochronie zwierząt, przedstawiono do konsultacji. Wpłynęły uwagi od 

następujących podmiotów: Powiatowego Lekarza Weterynarii, Fundacji św. Franciszka, Koła Łowieckiego 

„Szarak”. Wszystkie uwagi Powiatowego Lekarza Weterynarii zostały uwzględnione w programie. Większości 

uwag Fundacji św. Franciszka oraz Koła Łowieckiego nie uwzględniono ze względu na kolizję 

przedstawionych propozycji z zapisami ustawy o finansach publicznych i o samorządzie gminnym.  
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