
 

UCHWAŁA Nr VI/51/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 roku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew na 2019 rok” w brzmieniu określonym w 

Załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 122) rada gminy corocznie określa program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który przyjmowany jest w drodze 

uchwały.  

Program reguluje kwestie dotyczące zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w 

schronisku dla zwierząt, opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych 

zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt w schroniskach, poszukiwania 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypiania ślepych miotów, wskazania gospodarstwa 

rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej 

opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt.  
Program został przekazany do zaopiniowania: 

1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, 

2. Otwockiemu Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt 
3. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Otwocku 

4. Kołu Łowieckiemu Nr 1 w Otwocku, 

5. Kołu Łowieckiemu Nr 244 „Świerk” w Otwocku. 

Otwockie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

Oddział w Otwocku oraz Koło Łowieckie Nr 1 w Otwocku nie wydały opinii, co zgodnie z 

art. 11a ust. 8 w/w ustawy uznaje się za akceptację przesłanego programu. Koło Łowieckie 

zaopiniowało projekt uchwały pozytywnie, z kolei Powiatowy Lekarz Weterynarii w 

Otwocku zaopiniował program pozytywnie z uwagami, które częściowo uwzględniono w 

programie. Uwagi Lekarza Weterynarii w Otwocku nie uwzględnione w treści projektu 

uchwały dotyczyły szczegółowych warunków opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym 

wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacji, co należy do materii umów zawieranych w 

wykonaniu programu.  

Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 roku przyczyni się do zmniejszenia 

populacji porzuconych zwierząt, zapewnienia lepszej opieki zwierzętom bezdomnym oraz 

zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańcom.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 
 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK  

do UCHWAŁY Nr VI/51/2019  

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 9 kwietnia 2019 r.  

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Karczew w 2019 roku 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Karczew;  

2) Wydziale, należy przez to rozumieć Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzędu   

Miejskiego w Karczewie;  

3) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 122);  

4) kotach wolno żyjących (dzikich), należy przez to rozumieć koty nieudomowione, dzikie, 

które w myśl art. 21 ustawy o ochronie zwierząt stanowią dobro ogólnonarodowe, żyjące 

w warunkach niezależnych od człowieka;  

5) schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt Małe Boże 7a, 

26-804 Stromiec;  

6) miejscu dla zwierząt gospodarskich, należy przez to rozumieć gospodarstwo zlokalizowane 

w miejscowości Ostrówiec 3, 05-480 Karczew; 

7) sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, należy przez to rozumieć najskuteczniejszą 
metodę unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt; 

8) opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę sprawującą opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi, wolnożyjącymi kotami, a w szczególności zajmującą się ich dokarmianiem;  

9) Programie, należy przez to rozumieć niniejszy Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 

roku.  

 

§ 2. 1. Wykonawcami Programu są:  
1) Gmina,  

2) lekarz weterynarii,  

3) przedsiębiorstwo wielobranżowe Perro Marzena Golańska,  

4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których celem statutowym jest ochrona 

zwierząt, współpracujące z organami Gminy, 

5) dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy, 

6) przedszkola, szkoły i instytucje kultury poprzez edukację mieszkańców Gminy w zakresie 

humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.   

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni 

Wydział, który współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i 

samorządem lekarsko – weterynaryjnym. 

 

 



 

 

Cel i zadania Programu 

§ 3. Celami Programu są zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Karczew miejsca w schronisku dla 

zwierząt,  
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz ograniczenie  

populacji na terenie Gminy Karczew,  

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Karczew,  

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Karczew,  

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Karczew,  

6) usypianie ślepych miotów z terenu Gminy Karczew,  

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z 

terenu Gminy Karczew, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt na terenie Gminy Karczew,  

9) edukacja mieszkańców Gminy Karczew w zakresie opieki nad zwierzętami.  

 

Opieka nad zwierzętami 
§ 4. 1. Przyjmowaniem i zapewnianiem opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

domowymi z terenu Gminy Karczew zajmuje się podmiot będący pod nadzorem Inspekcji 

Weterynaryjnej, o nazwie: Przedsiębiorstwo wielobranżowe Perro Marzena Golańska 

Zamienie ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, prowadzący własne schronisko dla 

Zwierząt Małe Boże 7a 26-804 Stromiec, z którym Gmina podpisała stosowną umowę. 
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

wykonywane będzie poprzez umieszczenie ich w schronisku na zasadach określonych w 

umowie zawartej pomiędzy Gminą Karczew a Przedsiębiorstwem wielobranżowym Perro 

Marzena Golańska. 

 

§ 5. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi sprawowana jest poprzez:  

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,  

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia wody pitnej w miejscach ich przebywania,  

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia szczególnie w okresie zimowym,  

4) sterylizację/kastrację wolno żyjących kotek oraz zwierząt (kotek i suczek), które 

przybłąkały się lub zostały przygarnięte,  

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi przy realizacji zadania.  

2. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach domów mieszkalnych 

wielorodzinnych są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega 

rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie jest 

wskazane ich wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach, a stwarzanie lepszych warunków 

w miejscach dotychczasowego bytowania.  

3. W celu zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt zabiegi sterylizacji suk i kotek 

obejmujące kotki wolnożyjące oraz zwierzęta podrzucone, które zostały przygarnięte, przez 

mieszkańców Gminy, są finansowane przez Gminę na warunkach określonych przez Gminę 
w umowie zawartej z lekarzem weterynarii na wykonywanie usług sterylizacji. Zabiegi są 
wykonywane po dostarczeniu zwierząt do lecznicy.  



4. Opiekun wolno żyjących kotek oraz przygarniętych suczek i kotek, w celu 

wykonania usługi sterylizacji/kastracji, składa w Urzędzie Miejskim w Karczewie wniosek o 

wykonanie zabiegu na koszt Gminy.  

5. Wydział wydaje opiekunowi dokument upoważniający do dokonania zabiegu 

sterylizacji/kastracji zwierzęcia na koszt Gminy w zakładzie leczniczym, z którym Gmina 

podpisała umowę. 
6. Gmina dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu 

leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

7. W 2019 r. usługi w zakresie sterylizacji/kastracji zwierząt świadczyć będzie lekarz 

weterynarii p. Joanna Oknińska, prowadząca działalność w Gabinecie Weterynaryjnym w 

Karczewie przy ul. Bema 2e, 05-480 Karczew.   

 

§ 6. Wprowadza się następujące zasady odławiania bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy:   

1) odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na podstawie zgłoszenia 

przyjętego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie lub Komisariatu Policji w 

Karczewie, w zależności od zaistnienia potrzeby; 

2) zgłoszenie interwencyjne może być dokonane w dowolnej formie - osobiście, telefonicznie, 

mailem lub pisemnie; 

3) odłowieniem obejmuje się zwierzęta bezdomne, co do których nie ma możliwości ustalenia 

właściciela, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt chorych lub zagrażających życiu, 

zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone ze pomocą specjalistycznego sprzętu, 

który nie będzie stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał 

im cierpienia, a ponadto będzie się odbywało z zachowaniem bezpieczeństwa oraz 

porządku publicznego; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo wielobranżowe 

Perro Marzena Golańska Zamienie ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z którym 

Gmina zawarła umowę; 
6) odławiane zwierzęta podlegają przewiezieniu do: 

a) schroniska dla zwierząt Małe Boże 7A 26-804 Stromiec prowadzonym przez 

Przedsiębiorstwo wielobranżowe Perro Marzena Golańska Zamienie ul. Leśna 23, 05-

300 Mińsk Mazowiecki; 

b) lekarza weterynarii Jacka Teperka, właściciela firmy Jacek Teperek – Tevet w 

Karczewie, ul. Świderska 9, 05-480 Karczew, z którym Gmina zawarła umowę na 

świadczenie usług weterynaryjnych, do czasu zakończenia leczenia zwierzęcia.  

  

§ 7. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez sterylizację 
i kastrację zwierząt odłowionych na terenie Gminy i przekazanych do schroniska dla 

bezdomnych zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. Zabiegi 

sterylizacji i kastracji mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii.  

2. Zabiegom sterylizacji i kastracji mogą być poddane zwierzęta po upływie 14 dni 

od przywiezienia ich do schroniska ze względu na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna.   

 



§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest 

poprzez: 

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt na stronach internetowych 

schroniska dla zwierząt, 
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi i podmiotem prowadzącym schronisko w 

zakresie poszukiwania właścicieli zwierząt, w tym poprzez umieszczanie na ich stronach 

internetowych informacji o bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy.  

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt może się rozpocząć 
po upływie 14 dni od umieszczenia zwierzęcia w schronisku.  

 

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt mogą wykonywać w schronisku jedynie 

lekarze weterynarii. Gmina finansuje usypianie ślepych miotów suk i kotek należących do 

mieszkańców Gminy. Usługi te są wykonywane przez lekarza weterynarii na podstawie 

zawartej umowy. 

2. Usypiane zwierzęta muszą być traktowane łagodnie i przyjaźnie. Zabieg uśpienia 

powinien być dokonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.   

3. Wykonywanie usług związanych z usypianiem ślepych miotów realizowane 

będzie przez lekarza weterynarii p. Joannę Oknińską, prowadząca działalność w Gabinecie 

Weterynaryjnym w Karczewie przy ul. Bema 2e, 05-480 Karczew, z którym Gmina zawarła 

umowę na świadczenie usług sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów.   

 

§ 10. 1. Gmina zapewnia opiekę: 
1) bezdomnym zwierzętom gospodarskim, 

2) zwierzętom gospodarskim, nad którymi właściciel lub opiekun znęcał się i które zostały 

mu odebrane na podstawie stosownej decyzji. 

2. W przypadku wystąpienia wymienionych w ust. 1 okoliczności zwierzęta będą 
przekazywane do gospodarstwa rolnego, położonego w miejscowości Ostrówiec pod 

numerem 3, poczta 05-480 Karczew,  z którym Gmina zawarła umowę.  
 

§ 11.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez lekarza weterynarii p. Jacka Teperka, 

właściciela firmy Jacek Teperek – Tevet w Karczewie, ul. Świderska 9, 05-480 Karczew. 

 

§ 12. Edukacja mieszkańców będzie się odbywała we współpracy z organizacjami 

społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz z placówkami 

oświatowymi na terenie Gminy. Działania edukacyjne będą miały na celu upowszechnianie 

wśród mieszkańców, głównie wśród dzieci i młodzieży, wiedzy na temat odpowiedzialnego, 

humanitarnego traktowania zwierząt, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problem 

bezdomności zwierząt i sposoby jego ograniczania.  

 

Finansowanie Programu 
§ 13. W budżecie Gminy Karczew na 2019 r. zarezerwowano środki w wysokości 

53.505,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięć złotych 00/100) na realizację 
Programu, w tym na:  

1) zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 50 000 zł, w tym na: 

a) odłowienie bezdomnych zwierząt, przyjęcie do schroniska i bezterminowe utrzymanie 

w schronisku przeznaczono kwotę 34.000 zł, 

b) świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przeznaczono kwotę 10.000 zł, 



c) usypianie ślepych miotów, sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów oraz 

przygarniętych suczek i kotek przeznaczono kwotę 6.000 zł, 

2) pokrycie kosztów umieszczenia zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Karczew, 

przekazanych pod opiekę gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 10 Programu 

przeznaczono kwotę 1.005 zł, 

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

kwotę 2.500 zł. ” 

 

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług                           

i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 2/2019 Burmistrza Karczewa z dnia      

8 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Urzędzie Miejskim w Karczewie. 
 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 
 


