
 

U C H W A Ł A   Nr  179/XXIII/16 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia  23 czerwca 2016 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2016 r. 

 

  

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 856 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2016 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Celem niniejszej uchwały jest zapobieganie i ograniczenie bezdomności zwierząt domowych (psów i 

kotów) poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Milanówka „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2016 r.” 

 

§ 3 

 

Traci moc Uchwała nr 133/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Milanówka w 2016 r. 

 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca  

                                                                                                     Rady Miasta Milanówka 

 

                                                 mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Podjęcie niniejszej uchwały, ma na celu usunięcie uchybień, wskazanych przez Wojewodę 

Mazowieckiego, sprawdzającego uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w trybie nadzoru. Uchybienia 

te polegały na zamieszczeniu w Programie preambuły i słownika, a także na stwierdzeniu, że uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. W dotychczas przyjmowanych uchwałach w sprawie Programu 

zwierane były preambuła i słownik, a także uchwały wchodziły w życie z dniem podjęcia. Jakkolwiek 

uchybienia te nie stanowiły naruszenia prawa, i Wojewoda Mazowiecki nie wydał rozstrzygnięcia 

nadzorczego unieważniającego uchwałę w całości lub w części, to jednak zachodzi konieczność 

wyeliminowania wskazanych uchybień. Dokonanie zmian w uchwale przez Radę Miasta Milanówka 

pozwoli zapobiec wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                   Załącznik do UCHWAŁY Nr  179/XXIII/16     

                                                                                                    Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA W 2016 R. 
 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Milanówka, za pośrednictwem Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Zielenią. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Burmistrz Miasta Milanówka, za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich w Milanówku przy  

ul. Brwinowskiej 48, prowadzonym przez Fundację 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  

w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Podkowińskiej 2, 01-472 Warszawa; 

3) Policja i Straż Miejska w Milanówku – Ekopatrol; 

4) Przychodnie Weterynaryjne „APWET” – Przemysław Albin z siedzibą w Milanówku, przy  

ul. Chrzanowskiej 7 oraz „MEGAWET” – Zbigniew Krzywicki z siedzibą w Milanówku, przy  

ul. Sportowej 3A; 

5) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Milanówku – organizacje pozarządowe, której celem statutowym 

jest ochrona zwierząt; 

6) Gospodarstwo Rolne Pana Stanisława Bukowskiego z siedzibą w Milanówku, przy ul. Wojska Polskiego 

121. 

Rozdział 2 

OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  

§ 2 

Działania ukierunkowane na ograniczenie populacji zwierząt domowych realizują: 

1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych  

do schroniska z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,  

z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

2. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią poprzez współpracę z zakładami leczniczymi dla 

zwierząt przeprowadzającymi zabiegi usypiania ślepych miotów. Osoby zainteresowane (wyłącznie 

mieszkańcy miasta Milanówka) uśpieniem ślepego miotu zgłaszają się do zakładów leczniczych dla zwierząt 

określonych w § 1 ust. 2 pkt 4, po uprzednim zgłoszeniu do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Zielenią. 

§ 3 

Odławianie zwierząt bezdomnych z terenu miasta Milanówka realizują: 

1. Ekopatrol – jednostka organizacyjna Straży Miejskiej odpowiednio przeszkolona w zakresie odławiania 

zwierząt. Odłowione zwierzęta przewożone są do schroniska,  a w przypadku zwierząt z wypadków 

drogowych do zakładów leczniczych dla zwierząt, z którymi miasto podpisało umowy.  

2. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do Gospodarstwa Rolnego Pana Stanisława 

Bukowskiego z siedzibą w Milanówku, przy ul. Wojska Polskiego 121. 

3. Zgłoszenie konieczności wyłapania zwierzęcia jednostka organizacyjna, o której mowa w § 3 pkt 1 

otrzymuje od Straży Miejskiej bądź Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, lub bezpośrednio 

od mieszkańców miasta Milanówka. 

§ 4 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań, mających na celu znalezienie nowych właścicieli i oddawanie  

do adopcji bezdomnych zwierząt. 

2. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią poprzez prowadzenie akcji zmierzających do pozyskania 

nowych właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej 

miasta oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta. 

3. Organizacje pozarządowe, tj. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Milanówku, poprzez prowadzenie 

akcji adopcyjnych - umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.  

 

Rozdział 3 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 5 

Zapewnienie opieki nad zwierzętami: 

1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią koordynuje zadania związane z pomocą dla bezdomnych 

zwierząt. 



2. Organizacje pozarządowe, tj. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Milanówku poprzez realizację zadań 

publicznych związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi. 

3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Milanówka realizują: 

1) schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez Ekopatrol; 

2) gospodarstwo rolne wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 6, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich. 

 

§ 6 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują: 

1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią na mocy zawartych umów z lekarzami weterynarii 

prowadzącymi zakłady lecznicze dla zwierząt określonych w § 1 ust. 2 pkt 4 w zakresie opieki 

weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom z terenu miasta Milanówka. 

2. Policja i Straż Miejska, która przyjmuje bezpośrednio zgłoszenia o zdarzeniach drogowych z udziałem 

zwierząt. 

§ 7 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez: 

1. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych,  

tj. Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Milanówku, mających na celu sprawdzanie warunków ich 

bytowania, stanu zdrowia itp. 

2. Pomaganie tzw. opiekunom społecznym kotów wolno żyjących poprzez wydawanie skierowań do zakładów 

leczniczych dla zwierząt, z którymi Miasto ma podpisane umowy na ewentualne leczenie kotów wolno 

żyjących oraz na zabiegi sterylizacji i kastracji. 

3. Wydawanie karmy tzw. opiekunom społecznym kotów wolno żyjących. 

 

Rozdział 4 

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE 

§ 8 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów realizują: 

1. Schronisko poprzez czipowanie bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska. 

2. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią poprzez:  

1) umowy zawarte z lekarzami weterynarii prowadzącymi zakłady lecznicze dla zwierząt na wykonywanie 

usług elektronicznego znakowania zwierząt (Czipowanie zwierząt jest finansowane z budżetu gminy. 

Mieszkaniec nie ponosi kosztów, związanych z czipowaniem zwierzęcia. Warunkiem  przeprowadzenia 

usługi jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt); 

2) prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej o elektronicznym znakowaniu zwierząt. 

 

Rozdział 5 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 9 

Rada Miasta Milanówka uchwalając budżet na rok 2016, zapewnia środki finansowe na realizację zadań Miasta, 

związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz  opieką nad zwierzętami bezdomnymi.  

Wskazana kwota zostanie przeznaczona na: finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych  

w schroniskach dla zwierząt oraz kotów wolno żyjących w zakładach leczniczych dla zwierząt, finansowanie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, finansowanie 

czipowania psów. 

W roku 2016 środki na realizację Programu planuje się na kwotę – 120 000,00 zł, w tym: 

1. 68 880,00 zł – Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich w Milanówku przy 

ul. Brwinowskiej 48, prowadzonym przez Fundację 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - 

(zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, zabiegi kastracja i sterylizacji, leczenie, znakowanie). 

2. 20 000,00 zł – Przychodnia Weterynaryjna „APWET” – Przemysław Albin z siedzibą w Milanówku, przy 

ul. Chrzanowskiej 7 – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, finansowanie czipowania psów, finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów 

wolno żyjących, usypianie ślepych miotów. 

3. 20 000,00 zł – Przychodnia Weterynaryjna „MEGAWET” – Dr Zbigniew Krzywicki z siedzibą  

w Milanówku, przy ul. Sportowej 3A - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, finansowanie czipowania psów, finansowanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów. 

4. 2 000,00 zł - Gospodarstwo Rolne Pana Stanisława Bukowskiego z siedzibą w Milanówku, przy ul. Wojska 

Polskiego 121 – zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich. 

5. 9 120,00 zł – pozostała kwota wydatkowana będzie na zakup czipów dla zwierząt i karmy dla zwierząt wolno 

żyjących, z podziałem środków na: 

1) czipy – 5 000,00 zł, 

2) karma – 4 120,00 zł. 

 

 


