
UCHWAŁA NR VII/78/2019
RADY MIASTA MARKI

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122) - Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LX/530/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie 
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miasto Marki w 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Marki

Paweł Pniewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 4442



Załącznik do uchwały Nr VII/78/2019

Rady Miasta Marki

z dnia 27 marca 2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO MARKI W 2019 ROKU

§ 1. Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, przebywających w granicach administracyjnych 
Gminy Miasto Marki.

§ 2. Program, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt, określa szczegółowe zasady zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Marki oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

§ 3. 1.  Rada Miasta Marki uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać środki finansowe na realizację 
zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt, w tym na realizację programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki.

2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Burmistrz Miasta Marki.

3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni naczelnik wydziału 
właściwego do spraw ochrony środowiska.

§ 4. Wydział właściwy do spraw ochrony środowiska Urzędu Miasta Marki realizuje zadania w zakresie 
przeciwdziałania bezdomności zwierząt  i opieki weterynaryjnej we współpracy z:

1) podmiotem świadczącym usługi w zakresie odławiania, transportu oraz utrzymania w schronisku zwierząt 
bezdomnych – psów (w tym zwierząt bezdomnych – psów –poszkodowanych w zdarzeniach drogowych),

2) podmiotem świadczącym usługi w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolnożyjącymi – 
kotami,

3) policją, do zadań której należy egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122),

4) zainteresowanymi organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

5) osobami fizycznymi.

§ 5. 1.  Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Miasto Marki ma charakter stały, realizowane 
jest na zgłoszenia weryfikowane przez pracowników wydziału właściwego do spraw monitoringu.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przez osobę uprawnioną, przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz niezadającego im 
cierpienia.

3. Zdjęcie zwierzęcia i opis zawierający miejsce odłowienia muszą zostać przesłane przez podmiot, 
odławiający zwierzęta, w sposób określony w umowie na świadczenie usługi polegającej na odławianiu, 
transporcie oraz utrzymaniu w schronisku zwierząt bezdomnych.

4. Zdjęcie i opis odłowionego zwierzęcia muszą być opublikowane na stronie internetowej schroniska, 
z którym Gmina Miasto Marki zawarła umowę.

§ 6. 1.  W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych (psów) całodobową opiekę 
weterynaryjną realizuje podmiot, z którym Gmina Miasto Marki zawarła umowę na usługi polegającej na 
odławianiu, transporcie oraz utrzymaniu w schronisku zwierząt bezdomnych - psów (w tym zwierząt 
bezdomnych – psów – poszkodowanych w zdarzeniach drogowych).

2. W przypadku zwierząt powypadkowych nierokujących na dalsze leczenie, lekarz weterynarii 
przeprowadzi zabieg usypiania.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4442



3. Całodobowy transport zwierząt wolnożyjących rannych w zdarzeniach drogowych do zakładu 
leczniczego dla zwierząt lub ośrodka rehabilitacji zwierząt realizowany jest przez podmiot, z którym Gmina 
Miasto Marki zawarła umowę.

4. Odławianie zwierząt wolnożyjących oraz ich wypuszczenie do lasu realizowane jest przez podmiot, 
z którym Gmina Miasto Marki zawarła umowę.

§ 7. 1.  Zwierzęta odłowione z terenu Gminy Miasto Marki transportuje się do schroniska dla zwierząt, 
posiadającego decyzję właściwego organu zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

2. Burmistrz Miasta Marki podaje do publicznej wiadomości adres schroniska dla zwierząt, w którym 
umieszcza się zwierzęta odłowione z terenu Gminy Miasto Marki.

3. Schronisko, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, zapewnia zwierzętom 
umieszczonym w schronisku, właściwe warunki bytowania, polegające na:

1) zapewnieniu pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, 
z dostępem światła dziennego, umożliwiających im swobodne poruszanie się,

2) zapewnieniu odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia,

3) zapewnieniu wyodrębnionego pomieszczenia dla suk szczennych lub ze szczeniętami,

4) zapewnieniu odrębnego pomieszczenia dla psów agresywnych,

5) zapewnieniu stałej opieki weterynaryjnej (m.in. szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie, odkleszczenia, 
kastracja i sterylizacja, zabiegi i leczenie wg potrzeb, usypianie ślepych miotów, eutanazja zwierząt 
nie rokujących nadziei na wyleczenie po uzyskaniu opinii lekarza weterynarii, itp.),

6) znakowaniu zwierząt mikroczipem aplikowanym podskórnie oraz wprowadzanie danych do 
ogólnokrajowej bazy danych (SAFE ANIMAL) od 15 dnia pobytu w schronisku,

7) prowadzeniu działań zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela/opiekuna zwierzęcia,

8) poszukiwaniu nowych domów i przekazywanie zwierząt (po przebytej obserwacji w schronisku) do adopcji 
osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe,

9) prowadzeniu odrębnej dla Gminy Miasto Marki ewidencji zwierząt odłowionych na terenie Gminy Miasto 
Marki i przebywających w schronisku.

4. Bezdomne zwierzęta po trafieniu do schroniska, muszą przejść 14-dniową obserwację.

5. Schronisko musi pozostawać pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca 
prowadzenia działalności i posiadać wymagane prawem zezwolenie na działalność w tym zakresie.

§ 8. 1.  Zapewnienie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolnożyjącymi (kotami) z terenu Gminy 
Miasto Marki będzie realizowane na podstawie zawartej umowy.

2. Odłowione wolnożyjące koty są leczone, a następnie wypuszczane do środowiska w miejscu znalezienia 
lub odłowienia. W przypadku kotów (zwłaszcza kociąt), które z racji np. długotrwałej terapii oswoiły się, mogą 
zostać przekazanie do adopcji lub pod opiekę organizacji prozwierzęcej, ewentualnie do Schroniska.

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się przez:

1) publikację zdjęć i opisu odłowionych zwierząt na stronie internetowej schroniska, o którym mowa w § 
7 ust. 1;

2) publikację zdjęć i opisu odłowionych zwierząt na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki lub na stronie, 
do której odnośnik znajduje się na stronie Urzędu Miasta Marki (www.zwierzaki.marki.pl);

3) prowadzenie akcji promujących adopcje zwierząt poprzez rozwieszanie plakatów na terenie Gminy Miasto 
Marki promujących adopcje zwierząt.

§ 10. Z uwagi na brak gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Miasto Marki, Gmina Miasto Marki 
zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich odebranych czasowo ich właścicielowi na podstawie decyzji 
Burmistrza Miasta Marki zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt, w  Stajni „Frajda” Anna 
Martyniuk przy ul. Sowińskiego 12 w Markach.
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§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: schronisko oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, 
z którymi Gmina Miasto Marki podpisała umowę.

§ 12. 1.  Znakowanie zwierząt mikroczipem realizują:

1) schronisko, z którym Gmina Miasto Marki podpisała umowę, poprzez znakowanie mikroczipem 
bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska i wpisanie danych do ogólnokrajowej bazy danych (SAFE 
ANIMAL),

2) Gmina Miasto Marki za pośrednictwem wydziału właściwego do spraw ochrony środowiska Urzędu Miasta 
Marki poprzez prowadzenie akcji bezpłatnego znakowania mikroczipem psów i kotów, których właściciele 
zamieszkują na terenie Gminy Miasto Marki w ramach programu pn. „Akcja sterylizacja” oraz kotów 
wolnożyjących na terenie Gminy Miasto Marki.

2. Gmina Miasto Marki w ramach programu pn. „Akcja sterylizacja” pokrywa koszt znakowania 
mikroczipem psów i kotów na następujących zasadach:

1) każdy właściciel psa i/lub kota zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Marki może złożyć wniosek 
o sfinansowanie znakowania mikroczipem psa i/lub kota, wnioski są rozpatrywane według kolejności 
wpływu,

2) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzymuje kartę skierowanie do zakładu leczniczego dla 
zwierząt, z którym Gmina Miasto Marki ma podpisaną umowę, celem wykonania znakowania oraz 
wpisania danych właściciela do ogólnokrajowej bazy danych (SAFE ANIMAL), karta skierowania jest 
ważna 30 dni od dnia jej otrzymania przez właściciela,

3) Gmina Miasto Marki dokonuje zapłaty za wykonaną usługę bezpośrednio zakładowi leczniczemu dla 
zwierząt na podstawie faktury/rachunku oraz karty skierowania, o której mowa w pkt 2, Gmina odmówi 
zapłaty za usługę, wykonaną:

- bez karty skierowania,

- po upływie ważności karty skierowania,

- po zakończeniu programu pn. „Akcja sterylizacja”,

4) każdy właściciel może wystąpić o sfinansowanie znakowania mikroczipem maksymalnie trzech psów lub 
trzech kotów.

§ 13. 1.  Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów oraz kotów wolnożyjących, realizują:

1) schronisko, z którym Gmina Miasto Marki podpisała umowę,

2) Gmina Miasto Marki za pośrednictwem wydziału właściwego do spraw ochrony środowiska Urzędu Miasta 
Marki poprzez wydawanie społecznym opiekunom kotów wolnożyjących skierowań na zabiegi sterylizacji 
lub kastracji w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina Miasto Marki podpisała umowę,

3) Gmina Miasto Marki za pośrednictwem wydziału właściwego do spraw ochrony środowiska Urzędu Miasta 
Marki poprzez prowadzenie akcji bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele 
zamieszkują na terenie Gminy Miasto Marki w ramach programu pn. „Akcja sterylizacja”.

2. Gmina Miasto Marki w ramach programu pn. „Akcja sterylizacja”, pokrywa koszt sterylizacji i kastracji 
psów i kotów na następujących zasadach:

1) każdy właściciel psa i/lub kota zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Marki może złożyć wniosek 
o sfinansowanie zabiegu kastracji lub sterylizacji psa i/lub kota, wnioski są rozpatrywane według kolejności 
wpływu,

2) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzymuje kartę skierowania do zakładu leczniczego dla 
zwierząt, z którym Gmina Miasto Marki ma podpisaną umowę, celem wykonania zabiegu, karta 
skierowania jest ważna 30 dni od dnia jej otrzymania przez właściciela,

3) Gmina Miasto Marki dokonuje zapłaty za wykonaną usługę bezpośrednio zakładowi leczniczemu dla 
zwierząt na podstawie faktury/rachunku oraz karty skierowania, o której mowa w pkt 2, Gmina odmówi 
zapłaty za usługę, wykonaną:
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- bez karty skierowania,

- po upływie ważności karty skierowania,

- po zakończeniu programu pn. „Akcja sterylizacja”,

4) jeżeli pies lub kot mający być poddany zabiegowi nie posiada znakowania mikroczipem wraz z zabiegiem, 
zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Gmina Miasto Marki podpisała umowę, przeprowadza znakowanie 
mikroczipem takiego psa lub kota i wprowadza dane właściciela do ogólnokrajowej bazy danych (SAFE 
ANIMAL),

5) każdy właściciel może wystąpić o sfinansowanie zabiegu maksymalnie jednego psa lub jednego kota.

§ 14. 1.  Oddanie zwierzęcia nowemu właścicielowi pod stałą opiekę może nastąpić po okresie 15 dni od 
jego znalezienia lub odłowienia.

2. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 15 dni od umieszczenia w schronisku 
dla zwierząt, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 15. Opieka nad wolnożyjącymi kotami realizowana jest poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące,

2) zapewnienie dokarmiania wolnożyjących kotów poprzez zakup i wydawanie karmy zarejestrowanym 
społecznym opiekunom kotów wolnożyjących:

a) wydawanie karmy opiekunom kotów wolnożyjących odbywa się indywidualnie po podpisaniu protokołu 
przekazania karmy,

b) dokarmianie wolnożyjących kotów odbywa się w okresie jesienno-zimowym, w szczególnych 
przypadkach dopuszcza się dokarmianie również w okresie letnim;

3) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących, jako najskuteczniejszych metod 
ograniczania bezdomności:

a) w sfinansowaniu zabiegów decyduje kolejność zgłoszeń dokonywanych wnioskiem. Pozytywnie 
rozpatrzenie wniosku następuje poprzez wydanie skierowania na zabieg,

b) liczba zabiegów sterylizacji i kastracji może ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz środków 
finansowych wydatkowanych na poszczególne zadania wynikające z działania programu,

c) po przeprowadzonej sterylizacji i kastracji koty wolnożyjące będą wypuszczane w miejscach 
dotychczasowego bytowania, a w przypadku zwierząt, które z racji długotrwałej terapii oswoiły się, 
mogą zostać przekazane do adopcji lub opiekę organizacji prozwierzęcej.

§ 16. 1.  Na realizację zadań określonych w niniejszym Programie Gmina Miasto Marki przeznacza w 2019 
roku kwotę w wysokości 752 205,00 złotych brutto.

2. Wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miasto Marki przedstawia się następująco:

1) odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych – psów (w tym zwierząt 
poszkodowanych w zdarzeniach drogowych) wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej – 480 535,00 zł,

2) odławianie zwierząt wolnożyjących –  73 800,00 zł,

3) całodobowy transport zwierząt wolnożyjących rannych w zdarzeniach drogowych do zakładu leczniczego 
dla zwierząt lub ośrodka rehabilitacji zwierząt – 36 900,00 zł,

4) opieka weterynaryjna nad zwierzętami wolnożyjącymi – 93 670,00 zł,

5) zabiegi sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt w ramach programu „Akcja sterylizacja” – 
42 500,00 zł,

6) karma dla kotów wolnożyjących – 2 000,00 zł,

7) odbiór padłych zwierząt – 5 400,00 zł,
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8) przyjmowanie dzikich ssaków poszkodowanych w zdarzeniach drogowych przez ośrodek rehabilitacji 
zwierząt – 17 400,00 zł.
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