
UCHWAŁA NR XLIII/ 406/2014
RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie  programu opieki  nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Pruszkowa.

Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r poz. 856)  po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt oraz  
Kół Łowieckich Rada Miejska w Pruszkowie uchwala co następuje:

§ 1.  Uchwala się gminny program opieki  nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi  Miasta Pruszkowa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Wacławek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Poz. 4225



  

Załącznik do  

Uchwały  Nr XLIII/406/2014 

 z dnia  27.03.2014 r. 

  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Pruszkowa. 

I  Postanowienia  ogólne. 

§ 1  

Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt, a w 

szczególności do psów i  kotów  przebywających w  administracyjnych  granicach  Miasta 

Pruszkowa.  

§ 2  

Celem  niniejszego Programu jest pomoc bezdomnym zwierzętom oraz  zapobieganie 

bezdomności  psów i kotów poprzez: 

1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Pruszkowa 

2. poszukiwanie im nowych właścicieli  

3. przeprowadzenie pilotażowej akcji elektronicznego znakowania zwierząt  

4. ograniczanie niekontrolowanego rozrodu  psów i kotów  

5. edukację  społeczeństwa w zakresie obowiązków  spoczywających na właścicielach  psów  

    i kotów  

6.  zapewnienie pomocy  bezdomnym  zwierzętom i wolno żyjącym kotom, a w szczególności 

    chorym bądź  potrąconym wymagającym  pilnej  opieki weterynaryjnej  

7. promowanie prawidłowych postaw i  zachowań człowieka w stosunku do  zwierząt  

8. wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku celem zapewnienia im 

    dalszej opieki. 

  

II Zapobieganie  bezdomności  zwierząt. 

§ 3  

1.W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych  przeprowadzane będą 

    zabiegi  sterylizacji i kastracji  zwierząt. 

2.Sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących wykonywana będzie  

na  koszt Miasta.  

3. Koszty sterylizacji psów i kotów –  posiadających swych właścicieli  w  50% pokrywane 

będą  przez Miasto na następujących zasadach: 

 dofinansowanie przysługuje  tylko mieszkańcom Miasta Pruszkowa do zwierząt  

stanowiących  ich własność, którzy przedstawią  dowód zaszczepienia psa przeciw  

wściekliźnie i  złożą pisemne oświadczenie  o woli dokonania sterylizacji lub kastracji 
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oraz  partycypacji  w kosztach  tego  zabiegu 

 zabiegi  sterylizacji i kastracji wykonywane  będą przez lekarza weterynarii, z którym 

Miasto  zawrze  stosowną umowę  

 bezpośrednio po wykonaniu sterylizacji lub kastracji właściciel  wnosi opłatę w 

wysokości 50%  kosztów zabiegu  - pozostałe 50%  reguluje  Miasto  

 dofinansowanie przysługuje  właścicielowi  zwierząt w ilości 2 szt. w ciągu roku. 

 4. Przeprowadzona zostanie pilotażowa akcja elektronicznego znakowania zwierząt.  

§ 4  

1. W celu ograniczenia ilości  bezdomnych zwierząt  dokonywane będą  uśpienia  ślepych 

miotów psów i kotów.  

2. Koszty uśpienia ślepych miotów psów i kotów  pokrywać będzie w całości  Miasto. 

3. Uśpieniu podlegać mogą  zwierzęta,  które są  jeszcze ślepe  i nie ma możliwości  

zapewnienia dla nich  właścicieli. W przypadku gdy właściciel nie ma możliwości 

zapewnienia nowych  opiekunów dla miotu, może wykonać zabieg eutanazji miotu na 

koszt Miasta. 

4. Uśpienia dokonywać będzie  lekarz weterynarii, z  którym Miasto posiada umowę na 

    świadczenie usług tego typu.  

 III  Odławianie bezdomnych zwierząt  

§ 5  

1. W przypadku braku innych  możliwości  bezdomność zwierząt ograniczana jest poprzez ich 

   odławianie. 

2. Odławianie  bezdomnych i wolnożyjących  zwierząt  na terenie Miasta Pruszkowa odbywa 

się w   sposób stały w odniesieniu do zgłaszanych przez mieszkańców pojedynczych zwierząt  

    błąkających się, a w szczególności  chorych lub stwarzających zagrożenie po uprzednim  

    ustaleniu  przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej  miejsca przebywania  zwierzęcia oraz 

    konieczności  jego odłowienia. 

3. Zwierzęta  będą  wyłapywane i przewożone do schroniska  w sposób  humanitarny , cichy z  

    zachowaniem wymogów  zawartych  w ustawie o ochronie zwierząt. 

4. Odławiane  bezdomne zwierzęta umieszczane będą w schronisku, z którym  podmiot 

dokonujący   wyłapywania ma podpisaną umowę.  

§ 6   

Po  przyjęciu  zwierzęcia do schroniska zostanie ono poddane  zabiegowi sterylizacji bądź 

kastracji po upływie 14 dni.  

§7  

Zwierzęta umieszczone w schronisku mogą być zwrócone  ich właścicielom w terminie 14 

dni  od ich przyjęcia do schroniska  po uprzednim udokumentowaniu  praw  właścicielskich.  
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 IV.  Pomoc bezdomnym zwierzętom oraz wolno żyjącym kotom  

§ 8  

 Pomoc bezdomnym zwierzętom oraz wolno żyjącym kotom polega na: 

1. odławianiu bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku 

2. zapewnieniu całodobowej  opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom i wolno 

żyjącym    kotom , a w szczególności  tym, które zostały potrącone przez samochody bądź 

ucierpiały na  skutek  innych  zdarzeń.  

3. sterylizacji i kastracji bezpańskich zwierząt i wolno żyjących kotów 

4. zakupie karmy dla wolno żyjących kotów,  która  przekazywana  będzie  osobom 

zamieszkałym   w Pruszkowie, które dokarmiają  koty na terenie  Miasta Pruszkowa  

5. poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezpańskich zwierząt i wolno żyjących kotów   

V.  Edukacja   

§ 9  

Miasto będzie prowadzić we współpracy z Pruszkowskim Stowarzyszeniem na Rzecz 

Zwierząt  lub innymi organizacjami działającymi na terenie Pruszkowa działania edukacyjne 

mające na celu podniesienie  poziomu wiedzy  na  temat  obowiązków,  jakie ciążą  na 

właścicielach  zwierząt domowych między innymi poprzez  zajęcia edukacyjne,  ulotki, 

plakaty, konkursy. 

 VI.  Postanowienia końcowe  

§ 10  

Na realizację niniejszego programu w budżecie Miasta Pruszkowa na rok 2014 została 

zaplanowana kwota 355 660,- zł przeznaczona na następujące cele: 

1. wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt 

2. zakup karmy dla wolno żyjących kotów  

3. opieka weterynaryjna oraz sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, wolno żyjących 

kotów    jak również dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających swoich 

właścicieli 

4. przeprowadzenie pilotażowej akcji elektronicznego znakowania zwierząt.  

§ 11  

1. Usługi weterynaryjne na podstawie zawartej z Miastem  umowy świadczyć będzie lekarz 

 weterynarii wpisany do rejestru Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej  Pani Anna 

Laudańska.  

2. Odłowienia wykonywane będą przez  firmę  „Interwencyjne odławianie zwierząt dzikich i 

     udomowionych” 05-800 Milanówek  ul. Brwinowska 50, Waldemar Grodecki 

3. Odłowione zwierzęta  umieszczane będą w schronisku Fundacji „Schronisko dla 

Bezdomnych  Zwierząt w Józefowie”, 05-119 Legionowo, Józefów ul. Strużańska 15, z 

którym  podmiot  odławiający  ma podpisaną umowę.  

4.Poszukiwanie  nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone będzie  przez  

podmiot  dokonujący odłowienia,  schronisko  do którego przekazywane będą zwierzęta 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4225



oraz Miasto przy   udziale Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt oraz 

innych organizacji działających  na terenie Pruszkowa.  

5.Zwierzęta gospodarskie - w przypadku konieczności będą kierowane do gospodarstwa 

rolnego   znajdującego się na terenie miejscowości Koszajec 26. 
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