
UCHWAŁA Nr VIII/71/19 

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok”

Na podstawie art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 

2019 r. poz. 122, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1-
Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt” stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY 
RADY M+ASTA ŻYRARDOWA



Załącznik do uchwały Nr VI11/71/19

Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2019 r.

PROGRAM

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Żyrardów, 2019 r.



Rozdział I

Postanowienia ogólne

Ilekroć w programie jest mowa o:

1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Żyrardowie;

2. Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKŚ), należy przez rozumieć 
komórkę organizacyjną Urzędu Miasta w Żyrardowie,

3. Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Żyrardowie, która jest jednostką 
organizacyjną Gminy;

4. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Żyrardowa w 2019 roku.

Rozdział II

Cel i zadania programu

1. Celem niniejszego programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Żyrardowa w 2019 roku.

2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących 
zadań obejmujących w szczególności:

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 schronisku 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;

9) Elektroniczne znakowanie (tzw. wszczepienie mikroczipa) psów;

10) Sterylizacja, kastracja kotów domowych w gminie.



Rozdział III

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

1. Miasto Żyrardów prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie im. psa Kazana 
do którego kierowane będą bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Żyrardowa. Zwierzęta w 
schronisku mają zapewnione właściwe warunki bytowania oraz zapewnioną opiekę 
weterynaryjną.

2. Na właścicielach zwierząt ciąży obowiązek zapewnienia zwierzętom właściwych warunków 
bytowania i opieki, aby zapobiec sytuacjom narażającym zwierzęta na bezdomność. 
Porzucenie zwierzęcia jest uznane za szczególną formę znęcania się nad nim.

3. Informacje o zwierzętach dostarczonych do schroniska, w tym oczekujące na adopcję będą 
prezentowane na stronie internetowej Schroniska, łamach lokalnej prasy oraz na portalach 
społecznościowych przy udziale wolontariuszy.

4. Gdy istnieje możliwość ustalenia właściciela zwierzęcia pozostającego bez opieki na 
podstawie numeru elektronicznego mikroprocesora (mikroczip), znaku identyfikacyjnego psa, 
tatuażu lub innych materiałów dowodowych Straż Miejska w Żyrardowie w porozumieniu z 
pracownikami Schroniska wszczyna postępowanie wyjaśniające. W przypadku ustalenia 
właściciela zwierzęcia przebywającego w Schronisku właściciel przed odbiorem zwierzęcia ze 
schroniska zwróci miastu poniesione koszty związane z jego odłowieniem i badaniem przez 
weterynarza schroniskowego, leczeniem, sterylizacją lub kastracją i ewentualnym leczeniem.

5. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących 
zadań:

1) Sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w 
Żyrardowie;

2) Usypianie ślepych miotów w schronisku;

3) Znakowanie poprzez wszczepienie mikroczipa wszystkich bezdomnych psów i kotów 
przebywających w schronisku;

5. W celu zwiększenia świadomości wśród mieszkańców Żyrardowa w zakresie ochrony zwierząt 
planuje się realizację następujących zadań:

1) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie kącika adopcyjnego 
znajdującego się na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa, promowanie adopcji na 
stronie internetowej Schroniska oraz za pośrednictwem wolontariuszy;

2) Rozprowadzanie przez lecznice weterynaryjne oraz sklepy zoologiczne materiałów 
edukacyjnych w formie ulotek lub plakatów;

3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi w zakresie 
popularyzacji adopcji bezpańskich zwierząt;



Rozdział IV

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na trenie Miasta Żyrardowa realizowana jest przy 
współpracy Urzędu Miasta ze społecznymi opiekunami kotów.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) Zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimy przy udziale społecznych 
opiekunów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prowadzi rejestr 
opiekunów społecznych kotów wolno żyjących, którym następnie wydawana jest sucha 
karma zakupiona przez Urząd Miasta Żyrardowa;

2) udzielanie pomocy lekarsko- weterynaryjnej (diagnoza i leczenie) kotom wolno żyjącym 
dostarczonym przez społecznego karmiciela kotów lub na wniosek przedstawiciela 
Zamawiającego. Usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących (pierwsze trzy doby życia). 
Przyjmowanie kotów wolno żyjących do schroniska tylko pod warunkiem, że wymagają opieki 
weterynaryjnej i na czas jej trwania;

3) przeprowadzenie zabiegu kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących wraz z leczeniem 
pozabiegowym, wraz z oznakowaniem w trakcie zabiegu pod narkozą poprzez nacięcie 
prawego ucha;

4) zwierzęta będą przekazywane do zabiegu i odbierane przez społecznych opiekunów kotów 
wolno żyjących lub przez przedstawiciela Zamawiającego. W szczególnych przypadkach 
Wykonawca zobligowany będzie przetransportować i wypuścić zwierzę w miejscu jego 
dotychczasowego bytowania;

5) Na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie możliwe jest wypożyczenie 
klatek łapek celem odłowienia kota wolno żyjącego na sterylizację / kastracje lub leczenie.

Rozdział V

Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. Wyłapywanie jest podejmowane 
również gdy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, dla ruchu 
drogowego, a także gdy jest chore lub ranne.

2. Obecnie bezdomne zwierzęta na terenie Miasta Żyrardowa podlegają stałemu odławianiu, 
zgłoszenie od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmują: pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, funkcjonariusze Straży Miejskiej w 
Żyrardowie i Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, Pracownicy Schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Żyrardowie. Po otrzymanym zgłoszeniu i sprawdzeniu jego 
zasadności zawiadamiany jest podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta. Wyłapane zwierzę



bezdomne następnie podlega przewiezieniu i umieszczeniu w Schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w Żyrardowie.

3. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się w sposób humanitarny z 
wykorzystaniem specjalnego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia 
wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

Rozdział VI

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich

we wskazanym gospodarstwie rolnym

Zwierzęta gospodarskie nieposiadające właściciela, które zostały znalezione na terenie Żyrardowa 
będą przekazywane do gospodarstwa rolnego Pana Marka Markowskiego z siedzibą w miejscowości 
Lubno, ul. Kwiatowa 23, Wiskitki.

Rozdział VII

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Prowadzenie całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt poszkodowanych w 
kolizjach drogowych lub innych nagłych bądź niebezpiecznych zdarzeniach, przez co rozumie się 
udzielenie pomocy weterynaryjnej poszkodowanym zwierzętom i opiekę nad zwierzęciem do czasu 
zgłoszenia gotowości do wydania zwierzęcia celem przewiezienia go do schroniska. Prowadzone 
zabiegi weterynaryjne: badanie kliniczne stanu zdrowia (w tym gdy zajdzie potrzeba m. in. RTG, USG, 
badania laboratoryjne), nastawienie, amputacja itd., odrobaczenie, odpchlenie, usunięcie kleszcza, 
pobyt zwierzęcia w klinice, lecznicy lub gabinecie weterynaryjnym (zdrowie zwierzę czekające na 
transport do schroniska), podanie niezbędnych leków, wlew dożylny, usztywnienie, oczyszczenie 
rany, opatrunek itd., pomoc porodowa, pobyt zwierzęcia w Klinice, Lecznicy lub Gabinecie 
weterynaryjnym (chore lub ranne zwierzę - kontynuacja leczenia), inne zabiegi lub operacje, w tym 
ratujące życie, eutanazja, zabiegi fizykoterapeutyczne wskazane w formularzu cenowym Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do zakładu leczniczego dla zwierząt, każde zwierzę 
poszkodowane w wypadku bądź chore dostarczone przez Straż Miejską, Policję lub służby do tego 
powołane, udzielić poszkodowanemu zwierzęciu pierwszej pomocy również na miejscu zdarzenia, w 
możliwie najkrótszym terminie uzgodnić telefonicznie z Zamawiającym dalsze postępowanie.

Rozdział VIII

Plan znakowania zwierząt w gminie

1. Plan znakowania zwierząt na terenie Miasta Żyrardowa obejmuje:

1) Rejestrację psów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Żyrardowa. Rejestr obejmuje następujące informacje: imię i nazwisko właściciela psa, telefon 
kontaktowy, rasa, płeć, wiek, maść i informacje o obowiązkowych szczepieniach psa. Zwierzę 
otrzymuje numer identyfikacyjny, który następnie zostanie przyczepiony do obroży psa.



Właściciel będzie mógł zarejestrować psa po uprzednim uiszczeniu opłaty za posiadanie psa 
w kasie Urzędu Miasta Żyrardowa. Właściciele psa adoptowanego ze schroniska będą mogli 
zarejestrować zwierzę bez tej opłaty;

2) Znakowanie psów posiadających właściciela poprzez wszczepienie mikroczipu wraz z 
wprowadzeniem (odnotowaniem) danych właściciela do bazy danych Safe Animal. Podstawą 
oznakowania psa jest okazanie książeczki zdrowia zwierzęcia, aktualnego świadectwa 
szczepienia przeciwko wściekliźnie i wypełnienie formularza rejestracyjnego zaczipowania.

2. Identyfikacja psów zdecydowanie ogranicza problem bezdomności zwierząt. Obecnie w 
czytniki mikroczipów wyposażone są przychodnie weterynaryjne oraz Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w Żyrardowie im. Kazana.

Rozdział IX

Sterylizacja i kastracja zwierząt domowych i usypianie ślepych miotów

1. W celu ograniczenia populacji kotów bezdomnych na terenie Miast Żyrardowa prowadzona 
będzie akcja kastracji i sterylizacji kotów posiadających właściciela. Akcja obejmuje wizytę 
kwalifikującą, wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji lub kastracji w narkozie 
infuzyjnej, zapewnienie opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy (w tym podanie 
środka przeciwbólowego i antybiotyku) oraz późniejszą wizytę kontrolną obejmująca badanie 
kliniczne oraz ewentualne zdjęcie szwów.

2. Właściciel zwierzęcia musi być zameldowany na terenie miasta Żyrardowa, musi złożyć 
wypełniony formularza „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/ kastracji kota" 
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, okazać książeczkę zdrowia kota lub inny 
dokumentu potwierdzający prawo do zwierzęcia, zwierzę poddane zabiegom musi być 
oznakowane elektronicznie (wszczepiony mikroczip), mieć skończone sześć miesięcy życia i 
kwalifikować się do znieczulenia ogólnego.

3. W celu ograniczenia zwierząt bezdomnych oraz zapobieżenia cierpieniom zwierząt umożliwia 
się bezpłatne usypianie ślepych miotów psów i kotów dostarczanych przez właściciela do 
schroniska lub gabinetu weterynaryjnego.

Rozdział X

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

1. Program będzie realizowany ze środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta 
Żyrardowa. Na realizację Programu na rok 2019 planuje się kwotę 376 525,74 zł, w zakresie 
dotyczącym zwierząt domowych, przeznaczoną na:

1) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (karma, opieka weterynaryjna, sterylizacja, 
kastracja, operacje, usypianie ślepych miotów, chipowanie zwierząt, prace remontowe, 
wywóz odpadów komunalnych i niebezpiecznych, zużycie wody, energii, opłaty telefoniczne, 
internetowe, zakupy) -zaplanowano w kwocie 114 500,00 zł,



2) wynagrodzenia osobowe pracowników schroniska (łącznie ze składkami na ubezpieczenie 
społeczne i fundusz pracy) zaplanowano w kwocie 137 025,74 zł,

3) wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu Żyrardowa, w tym całodobowa opieka 
weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku 
zwierząt agresywnych, usuwanie padłych zwierząt (domowe i dzikie), zapewnienie miejsca 
dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie miasta Żyrardowa, sterylizacja oraz 
kastracja bezpańskich kotów z terenu miasta Żyrardowa, zakup karmy dla kotów wolno 
żyjących, elektroniczne znakowanie zwierząt oraz sterylizacja i kastracja kotów posiadających 
właściciela- - zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł.

Rozdział XI

Postanowienie końcowe

1. W ramach programu realizowane są następujące działania:
1) edukacja w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego 

traktowania, w tym trzy imprezy plenerowe;
2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;
3) propagowanie adopcji zwierząt domowych;
4) informowanie o zakazach handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu 

zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł;
5) informowanie o możliwości znakowania mikroczipem psów.
2. Informacje o bezdomnych zwierzętach bądź o zwierzętach zagubionych lub które uległy 

wypadkom drogowym na terenie Miasta Żyrardowa będzie można zgłaszać pod numerem:
*46 858 15 43 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Żyrardowa,
* 46 858 15 65 - Straż Miejska,
* 46 855 25 82- Schronisko dla zwierząt (w godz. 7:00-17:00)

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Rysz 'irgos


