
Projekt 
U C H W A Ł A  NR    /12 

RADY GMINY STARE BABICE 
z dnia  2012r. 

 
 
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice  
na rok 2012 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.) Rada Gminy uchwala 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
domowych na terenie Gminy Stare Babice” zwanym dalej Programem o następującej treści: 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym 
w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy. 

§ 2. 

Celem niniejszej uchwały jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności psów i kotów poprzez: 

1) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów, 
2) trwałe oznakowanie psów, 
3) poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
4) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

§ 3. 

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 
1) Gminie – naleŜy przez to rozumieć Gminę Stare Babice, 
2) Wójcie – naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Stare Babice, 
3) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami), 
4) właścicielu – osoba będąca mieszkańcem gminy Stare Babice, posiadająca zwierzę lub 

zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale, 
 

Rozdział II 

Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów 

§ 4. 

1. Gmina dofinansowuje sterylizację i kastrację psów i kotów w wysokości 50% kosztów. 
2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 



1) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Stare Babice, dla zwierząt 
stanowiących ich własność, 

2) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza 
weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu 
przeprowadzenia zabiegu wypełnia oświadczenie (załącznik nr 1 do uchwały) 
zawierające klauzulę o jawności danych osobowych, które lekarz weterynarii po 
przeprowadzeniu zabiegu przekaŜe do Urzędu Gminy Stare Babice, 

3) dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 Gmina przekazuje lekarzowi weterynarii 
na podstawie rachunku za zabieg i oświadczenia właściciela zwierzęcia,   

4) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu sterylizacji 
lub kastracji po wykonaniu zabiegu, 

5) sfinansowanie sterylizacji lub kastracji przysługuje właścicielom zwierząt w ilości 
maksymalnie 2 szt. rocznie, 

3. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, a w szczególności 
kotów i psów przebywających na terenie Gminy: 
1) Gmina zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, 

z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji 
bezdomnych zwierząt, opiekę pooperacyjną oraz elektroniczne znakowanie psów, 

2) na warunkach określonych w umowie, Gmina pokrywa 100% kosztów zabiegu 
lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku. 

§ 5. 

1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów.   
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma 
moŜliwości zapewnienia dla nich właścicieli, 

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt. 1 przeprowadza wyłącznie lekarz 
weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie, 

3) Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym 
paragrafie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, 

4) zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowane są wyłącznie 
właścicielom zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy i wypełnili oświadczenie, 
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2. 

 

Rozdział III 

Trwałe oznakowanie psów 

§ 6. 

1. Gmina finansuje elektroniczne znakowanie psów w wysokości 100% kosztów. 
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) finansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Stare Babice, dla zwierząt 
stanowiących ich własność, 

2) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza 
weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu 
przeprowadzenia zabiegu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2, 

3) finansowanie, o którym mowa w ust. 1 Gmina przekazuje lekarzowi weterynarii 
na podstawie rachunku za zabieg i oświadczenia właściciela zwierzęcia,   

4) sfinansowanie elektronicznego znakowania przysługuje właścicielom psów w ilości 
maksymalnie 2 szt. rocznie. 



3. Poza elektronicznym znakowaniem dopuszczalne są takŜe inne formy oznakowania psów 
umoŜliwiające jednoznaczną identyfikację jego właściciela lub opiekuna. 

 

Rozdział IV 

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego 

§ 7. 

1. Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia 
mu opieki do czasu przekazania zwierzęcia nowemu właścicielowi. 

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi 
właściciele. 

3. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez prowadzenie 
akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy, tj. stworzenie 
elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczanie zdjęć i informacji 
dotyczącej wyłapanych zwierząt na tej stronie. 

 

Rozdział V 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

§ 8. 

1. Gmina prowadzi wyłapywanie zwierząt bezdomnych – to jest takich, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma moŜliwości ustalenia ich właścicieli lub 
innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. 

2. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt, w tym psów i kotów oraz rozstrzyganie 
o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami określa odrębna uchwała Rady Gminy Stare 
Babice. 

3. Gmina zapewnia odłowionym psom miejsce w schronisku, na podstawie zawartej umowy: 
1) Wszystkie psy trafiające do schroniska poddawane są zabiegowi sterylizacji 

lub kastracji, o ile wcześniej nie zostały poddane takiemu zabiegowi.  

§ 9. 

1. Opieka nad kotami wolnoŜyjącymi na terenie gminy Stare Babice realizowana jest poprzez 
ich sterylizację, kastrację oraz szczepienia: 
1) Gmina pokrywa 100% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii, z którym ma zawartą 

umowę, na podstawie wystawionego rachunku, 
2) po przeprowadzeniu zabiegu koty wolnoŜyjące wrócą do miejsc odłowienia bądź trafią 

do adopcji. 
2. Gmina prowadzi dokarmianie kotów wolnoŜyjących w sytuacjach, gdy brak takiego 

dokarmiania będzie mógł spowodować powaŜne, negatywne skutki dla zdrowia zwierząt 

§ 10. 

1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną rannym zwierzętom (szczególnie 
w przypadku zdarzeń drogowych). 

2. Opiekę weterynaryjną sprawuje lekarz weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę. 

§ 11. 

Gmina wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 
 
 



 
 
 

Rozdział III 

Postanowienia ogólne 

§ 12. 

Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa odrębna 
uchwała Rady Gminy Stare Babice. 

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 14. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały  

Rady Gminy Stare Babice 
z dnia              2012r.  

 

OŚWIADCZENIE 
o zabiegu weterynaryjnym 

 
1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia: 

........................................................................................................................................... 
2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu, adres e-mail: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
3. Rodzaj zabiegu: 
 

pies kot 

sterylizacja kastracja 
elektroniczne 
oznakowanie 

sterylizacja kastracja 

 
 
 

   

 
4. Numer identyfikacyjny .................................................................................................... 

 

Imi ę 
zwierzęcia 

Data 
urodzenia 

Gatunek 
zwierzęcia 

Płeć Rasa Maść 
Znaki 

szczególne 

Data 
szczepienia 
przeciwko 

wściekliźnie 
 
 
 
 
 

       

 
5. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu 

sterylizacji/kastracji w kwocie ........................................zł  
(słownie: .........................................................................................................................) 
 

6. Zobowiązuję się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym. 
 
 
 
.....................................................   ....................................................... 

Miejscowość, data      Podpis właściciela zwierzęcia 
 
 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb wynikających z realizacji programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Stare Babice zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 


