
         
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ ĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNO ŚCI ZWIERZ ĄT 

NA TERENIE GMINY BRWINÓW W ROKU 2017 
 

§ 1 
Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów 
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach 
administracyjnych Gminy Brwinów.  

§ 2 
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki zwierzętom 
bezdomnym oraz ich wyłapywanie. Program obejmuje: 
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; 
9) zapobieganie bezdomności psów poprzez ich stałe elektroniczne znakowanie oraz pomoc w 
utrzymaniu psów adoptowanych z terenu Gminy Brwinów; 
10) edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych 
psów i kotów; 
11) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

§ 3 
1. Realizacja zadań wymienionych w § 2 pkt 1, 3-6 została powierzona podmiotowi 
prowadzącemu schronisko dla zwierząt wybranemu w procedurze przetargowej – Fundacji 
„Przyjaciele Braci Mniejszych”, z/s 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 107B. Zabiegi wymienione 
w pkt 4, 6 będą przeprowadzane zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).  
2. Realizacja zadania wymienionego w § 2 pkt 8 została powierzona lekarzowi weterynarii Panu 
Mikołajowi Dymek wpisanemu do Izby Lekarskiej pod nr 70204, współpracującemu z Fundacją 
"Przyjaciele Braci Mniejszych", z/s 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 107B.   

§ 4 
Gmina pokrywa koszty dokarmiania wolno żyjących kotów poprzez zakup karmy wydawanej 
wolontariuszom zarejestrowanym w Urzędzie Gminy Brwinów - Referat Gospodarki Komunalnej  
jako tzw. "karmiciele", na ich wniosek w ilości uzależnionej od ilości dokarmianych kotów        
(1-4 kg/miesiąc).  

§ 5 
W ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami Gmina pokrywa w 100% koszty sterylizacji lub 
kastracji wolno żyjących kotów.  Realizacja zadania polegającego na odławianiu, transporcie, 
sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów została powierzona podmiotowi wybranemu w 
procedurze przetargowej – VET MED VET VITA Małgorzata Guzowska, ul. Grodziska 46,       
05-840 Brwinów.  

§ 6 
Gmina, w ramach zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, podpisała porozumienie           
z Panem Stanisławem Woszczek prowadzącym gospodarstwo rolne na terenie gminy Brwinów 
Biskupice 8, 05-840 Brwinów, na zapewnienie miejsca, w tym opieki, nad tymczasowo 
odebranymi lub bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi (bydło).  

 
 



§ 7 
1. Koszty elektronicznego znakowania psów (chipowania) w całości pokrywa Gmina i odbywa się 
ono na następujących zasadach: 
1) do nieodpłatnego chipowania stanowiących ich własność psów uprawnieni są mieszkańcy 
Gminy Brwinów; 
2) pies poddany chipowaniu musi posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie, bądź wpis w paszporcie; 
3) właściciel chcący poddać zabiegowi stanowiącego jego własność psa zgłasza się do lekarza 
weterynarii wskazanego przez Gminę oraz wypełnia oświadczenie zawierające zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją Programu; 
4) wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt, chipujących psy w ramach programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów 
został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów www.brwinow.pl. 
2. Gmina zawiera umowę świadczenia usług chipowania w tym: na zakup chipów, prowadzenie 
bazy zachipowanych psów oraz na przeprowadzanie akcji promocyjnych dotyczących chipowania 
psów, z podmiotem posiadającym ogólnopolską lub międzynarodową bazę danych dotyczącą 
zachipowanych psów.  
3. Gmina przed adopcją psa z terenu Gminy Brwinów pokrywa koszty sterylizacji, kastracji  i 
pierwszych szczepień na choroby zakaźne. 
 

§ 8 
1. Gmina w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu 
zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie 
kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz  
w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi 
przez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Brwinów, organizowanie konkursów oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć 
edukacyjnych. 
2. W ramach działań, o których mowa w ust. 1 Gmina promować będzie także ograniczanie 
populacji zwierząt przez: świadome nabywanie zwierzęcia, poprzedzone analizą możliwości 
zapewnienia odpowiedniej opieki, przeciwdziałanie zjawisku pseudohodowli jako źródłu 
niekontrolowanego rozmnażania zwierząt oraz ograniczeniu handlu psami z tych hodowli. 
3. Zadaniem Gminy będzie również zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu 
Gminy do propagowania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt 
domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt przez 
sterylizację i kastrację. 
4 Gmina podejmuje współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których 
statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji 
mieszkańców Gminy w ramach prowadzonych przez nie działań. 

 
§ 9 

Przewiduje się na realizację zadań określonych w „Programie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017” 
następujące kwoty: 
- § 2 pkt  1, 3 - 6 i 8   – 146.124,00 zł brutto; 
- § 2 pkt 2 – 20.900,00 zł brutto w tym 17.900,00 zł brutto na sterylizację lub kastrację wolno 
żyjących kotów, a 3.000,00 zł brutto na dokarmianie wolno żyjących kotów; 
- § 2 pkt 7 – 1.500,00 zł;. 
- § 2 pkt 9 -45.000,00 zł brutto. 
 
 
 

  Przewodniczący Rady Miejskiej 
                    w Brwinowie 

                                                                                                                  /-/Sławomir Rakowiecki 


