
         Uchwała Nr XL/251/2022                    

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 16 marca 2022 r. 

 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2022 rok 

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

U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Garwolinie, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co 

następuje: 

 
§ 1 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 
         Przewodniczący Rady Miasta 

 

          Leszek Bożek



Załącznik             

do Uchwały Nr XL/251/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 16 marca 2022 r. 

 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Łaskarzew na 2022 rok 

 
§ 1 

Celem Programu jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew.  

  
§ 2 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez 

umieszczenie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt bezdomnych w miejscowości: Małe 

Boże 7a, 26-804 Stromiec, przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta 

Łaskarzew na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, na 

podstawie umowy zawartej przez Miasto Łaskarzew. 

 
§ 3 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tych ich dokarmianie realizowana jest poprzez: 

1) prowadzenie obserwacji i ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których 

przebywają koty wolno żyjące, 

2) zapewnianie wody pitnej i karmy w miejscach ich przebywania, 

3) zapewnienie w miarę możliwości miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy. 

 
§ 4 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Łaskarzew przeprowadza Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „PERRO”, Marzena Golańska, Zamienie ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki, na podstawie zawartej umowy. 

2. Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby           

z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne. 

3. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności,               

o których mowa w ust. 4 do Urzędu Miasta w Łaskarzewie w dowolnej formie (telefonicznie,   

e-mailem, pisemnie). 

4. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do 

których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu                         

i bezpieczeństwu ludzi. 

5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt. 

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

 
§ 5 

1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów realizuje podmiot prowadzący schronisko poprzez 
obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

schroniska. 

2. Koszty obowiązkowej sterylizacji i kastracji zwierząt trafiających do schroniska ponosi gmina. 



3. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

4. Zabiegom, o którym mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia 

ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz 

przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych 

właścicieli. 

 
§ 6 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:  

1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania 

nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, 

zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie Miasta Łaskarzew oraz na stronie internetowej gminy. 

 
§ 7 

1. Usypianie ślepych miotów realizuje „CITOVET” Gabinet Weterynaryjny, Andrzej Mastalerz,  

ul. Okrzei 12b, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z którym przedsiębiorca prowadzący działalność     

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ma podpisaną umowę.  

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Urząd 

Miasta. 

3. Miasto Łaskarzew pokrywa całkowity koszt usypiania ślepych miotów. Środki pochodzić będą  

z budżetu miasta i wydatkowane będą w zależności od potrzeb. 

 
§ 8 

1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne 

zlokalizowane w Mieście Łaskarzew przy ulicy Klonowej 1. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie 

znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.  

 
§ 9 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane jest przez „CITOVET” Gabinet Weterynaryjny, Andrzej Mastalerz,               

ul. Okrzei 12b, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z którym przedsiębiorca prowadzący działalność           

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ma podpisaną umowę. 

 
§ 10 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Miasto Łaskarzew. 

2. W 2021 r. na zadania objęte Programem, Miasto Łaskarzew przeznaczyło środki finansowe       

w wysokości 15.000,00 zł. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2 będą wydatkowane zgodnie z podziałem: 

a) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 400,00 zł, 

b) odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz całodobowa opieka 

weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 13.700,00 zł, 

c) usypianie ślepych miotów – 400,00 zł, 

d) umieszczenie zwierzęcia gospodarskiego w gospodarstwie rolnym – 500,00 zł.  

4. Środki finansowe na wykonanie zadań objętych Programem będą wydatkowane każdorazowo po 

dokonaniu czynności, będących wykonaniem Programu. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XL/251/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 16 marca 2022 r. 

   
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2022 rok 

 

 
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 638 z późn. zm.) Rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program 

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 Miasta Łaskarzew na 2022 rok, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

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 przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

 
Projekt programu został zgodnie z wytycznymi art. 11a cytowanej powyżej ustawy, przekazany do 

zaopiniowania: 

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

3) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich.  

 
Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Miasta Łaskarzew projektu uchwały jest 

uzasadnione. 
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