UCHWAŁA NR 327/VIII/24/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzedowym
Województwa Mazowickiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Agata Wilczek
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Załącznik do uchwały Nr 327/VIII/24/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 24 lutego 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 r.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 r. obejmuje wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu Gminy
(w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, tj. zwierzęta domowe
lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały)
w tym zwierzęta biorące udział w zdarzeniach drogowych oraz koty wolno żyjące.
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) gabinecie weterynaryjnym - należy przez to rozumieć do dnia 28.02.2021 r. Gabinet Weterynaryjny
Prima-Vet Dariusz Różycki, z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 8 05-510
Konstancin-Jeziorna, a od dnia 01.03.2021 r. Fundację Animal Rescue Poland z siedzibą
w Piasecznie przy ul. Granitowej 18C, 05-500 Piaseczno współpracującą z Całodobową Kliniką
Weterynaryjną Oiom Vet, z siedzibą w Piasecznie przy ul. Al. Kalin 55 lok. 5 05-500 Piaseczno;
2) schronisku - należy przez to rozumieć do dnia 28.02.2021 r. Schronisko dla bezdomnych psów i
kotów w Czaplinku ul. Polna 10, 05-530 Góra Kalwaria, a od dnia 01.03.2021 r. należy przez to
rozumieć Schronisko dla bezdomnych psów i kotów, usytuowane w Celestynowie, ul. Prosta 3 05430 Celestynów;
3) wykonawcy – należy przez to rozumieć, że do dnia 28.02.2021 r. jest to Gabinet Weterynaryjny
Prima-Vet Dariusz Różycki, z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 8 05-510
Konstancin-Jeziorna, a od dnia 01.03.2021 r. Fundacja Animal Rescue Poland z siedzibą
w Piasecznie przy ul. Granitowej 18C, 05-500 Piaseczno;
4) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku.
§ 2. Cel i zadania programu
1. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
2) ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych;
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna miejsca w schronisku
dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
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4) sterylizacja/kastracja oraz znakowanie (tzw. czipowanie) zwierząt domowych tj. psów i kotów z
terenu Gminy;
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;
9) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
§ 3. Zapewnianie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna miejsca
w schronisku dla zwierząt
1. Opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Konstancin-Jeziorna zajmuje się
uprawniony podmiot, wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie
" Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz
miejsca w schronisku”.
2. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnieniem im
całodobowej opieki weterynaryjnej oraz miejsca w schronisku w 2021 r. zajmuje się do dnia
28.02.2021 r. Gabinet Weterynaryjny Prima-Vet Dariusz Różycki, z siedzibą w KonstancinieJeziornie przy ul. Długiej 8 05-510 Konstancin-Jeziorna, a od dnia 01.03.2021 r. Fundacja Animal
Rescue Poland z siedzibą w Piasecznie przy ul. Granitowej 18C, 05-500 Piaseczno;
3. Wykonawca winien zapewnić bezdomnym zwierzętom pomieszczenia lub boksy, chroniące je
przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, umożliwiające
swobodne poruszanie się, odpowiednią karmę oraz stały dostęp do wody pitnej.
4. Zwierzęta odłowione z terenu gminy Konstancin-Jeziorna docelowo trafiać będą do dnia
28.02.2021 r. do Schronisko dla bezdomnych psów i kotów w Czaplinku ul. Polna 10, 05-530 Góra
Kalwaria, a od dnia 01.03.2021 r. do Schroniska dla bezdomnych psów i kotów, usytuowanego
w Celestynowie, ul. Prosta 3 05-430 Celestynów;
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami
1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, w tym
ich dokarmianie, realizowane jest przy współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.
2. Opieka obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie w okresie długotrwałych mrozów i utrzymywania się pokrywy śnieżnej;
2) finansowanie kastracji, sterylizacji oraz leczenia wolno żyjących kotów;
3) zakup przez gminę i wydawanie karmy opiekunom społecznym dla kotów wolno żyjących.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna prowadzi się stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
3. Interwencja podejmowana jest na zlecenie Straży Miejskiej lub Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, przez uprawniony podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 2 Programu.
4. Interwencja, o której mowa w ust. 2 dotyczy w pierwszej kolejności zwierząt agresywnych,
z wypadków, chorych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi.
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5. Wyłapywanie zwierząt odbywa się przy pomocy urządzeń i środków nie stwarzających
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadających im cierpienia.
6. Odłowione zwierzęta, dla których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela, po okresie
kwarantanny mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
7. Wszystkie odłowione, bezdomne zwierzęta z terenu gminy Konstancin-Jeziorna zostają
oznakowane (zaczipowane) po okresie 14 dniowej kwarantanny a ich dane wprowadzane są do
Międzynarodowej Bazy Danych (Safe Animal).
8. Odławianiu nie podlegają koty wolno żyjące, które nie są zwierzętami bezdomnymi. Wyjątek
stanowią koty poszkodowane w wypadkach drogowych, które wymagają pomocy weterynaryjnej.
9. Wszystkie zwierzęta odłowione z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, jeśli nie znaleziono ich
właściciela, po okresie 14 dniowej kwarantanny, przekazywane są do schroniska a tam poddawane są
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji. Wyjątek stanowią zwierzęta których wiek lub stan zdrowia
nie pozwalają na wykonanie zabiegu.
§ 6. Sterylizacja/kastracja oraz znakowanie (tzw. czipowanie) zwierząt domowych tj. psów i
kotów z terenu Gminy
1. W ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje” gmina pokrywa 50% kosztów zabiegów
kastracji i sterylizacji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna.
2. Wszczepienie pod skórę psom i kotom, których właściciele zamieszkują na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna elektronicznych identyfikatorów, finansowane jest w całości przez gminę.
3. Zabiegi kastracji/ sterylizacji i czipowanie psów i kotów wykonują przychodnie weterynaryjne
z terenu gminy Konstancin-Jeziorna tworzące konsorcjum o nazwie „ Weterynaria Konstancin”.
4. Wykaz przychodni, o których mowa w ust. 3, wykonujących zabiegi kastracji/sterylizacji oraz
czipowania jest umieszczony na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego
urzędu.
5. Zwierzętom poddanym zabiegom zapewniona jest niezbędna pomoc lekarska.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Wykonawca, z którym gmina posiada podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
przekazuje aktualne informacje dotyczące zwierząt, które mogą zostać oddane do adopcji w celu
zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna.
2. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych następuje z wykorzystaniem portali
społecznościowych, stron internetowych związanych z adopcją zwierząt, oraz przy współpracy
z wolontariuszami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.
3. Adopcji może dokonać wyłączne osoba pełnoletnia, po podpisaniu umowy adopcyjnej z
Wykonawcą.
§ 8. Usypianie ślepych miotów
1. Ślepe mioty usypiane są wyłącznie na zasadach wskazanych w art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii.
3. Zwierzę usypiane do ostatniej chwili musi być traktowane łagodnie, przyjaźnie oraz należy mu
zaoszczędzić trwogi i dodatkowych udręczeń.
4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być zabezpieczone przez podmiot o którym mowa w § 3 ust. 2
Programu, do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
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§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Gospodarstwo rolne, zlokalizowane w gminie Konstancin-Jeziorna, pod adresem Okrzeszyn 10,
przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim (w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich) z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały, oraz w sytuacjach kiedy
zwierzę zostało czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza
Gminy (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
2. Zwierzęta odławiane transportowane są przez uprawniony podmiot, o którym mowa w § 3 ust.2
Programu.
3. Interwencja podejmowana jest na zlecenie Straży Miejskiej lub Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
1. Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych na terenie
gminy Konstancin-Jeziorna prowadzona jest do dnia 28.02.2021 r. przez Gabinet Weterynaryjny
Prima-Vet Dariusz Różycki, z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 8 05-510
Konstancin-Jeziorna, a od dnia 01.03.2021 r. przez Fundację Animal Rescue Poland z siedzibą
w Piasecznie przy ul. Granitowej 18C, 05-500 Piaseczno współpracującą z Całodobową Klinikę
Weterynaryjną Oiom Vet, z siedzibą w Piasecznie przy ul. Al. Kalin 55 lok. 5 05-500 Piasecznie.
§ 11. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
1. W ramach prowadzonego przez gminę Konstancin-Jeziorna programu realizowane są następujące
działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, przy współpracy z organizacjami oraz lekarzami
weterynarii:
1) edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich
humanitarnego traktowania;
2) propagowanie czipowania oraz sterylizacji i kastracji zwierząt;
3) propagowanie adopcji zwierząt ze schroniska.
§ 12. Finansowanie programu
1. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina Konstancin-Jeziorna.
2. W 2021 r. na realizację niniejszego Programu przeznaczono następujące środki:
1) odławianie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt (w tym: odławianie bezdomnych zwierząt,
zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku, sterylizacja i kastracja zwierząt przebywających
w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
kastracja, sterylizacja oraz leczenie wolno żyjących kotów) - 120 000,00 zł;
2) zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 500,00 zł;
3) dokarmianie porzuconych zwierząt gospodarskich - 2 100,00 zł;
4) zakup karmy dla porzuconych zwierząt gospodarskich - 1 500,00 zł;
5) kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje" 40 000,00 zł;
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6) usługi z zakresu znakowania psów z terenu gminy (czipowanie) - 10 000,00 zł;
7) zakup czipów identyfikacyjnych do znakowania i rejestracji psów - 8 000,00 zł.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 327/VIII/24/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 24 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 r
.
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r.
poz. 638 z późn. zm) Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w
2021 r., który stanowi załącznik do uchwały.
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna miejsca w
schronisku dla zwierząt
2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. Odławianie bezdomnych zwierząt;
4. Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt z terenu gminy przebywających w
schronisku;
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;
W programie wskazano również wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie
gminy na realizację ww. zadań w 2021 r.
Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt, projekt Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy KonstancinJeziorna, został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, dzierżawcom
lub zarządcom obwodów łowieckich oraz organizacjom społecznym działającym na obszarze
Gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
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