
 

Załącznik  do Uchwały nr.............. 
Rady Miasta Kobyłka                                                                                                                       
z dnia........................................... 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA KOBYŁKA W 2021 ROKU 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. Program ma zastosowanie  do wszystkich zwierząt przebywających w granicach  administracyjnych 

Miasta Kobyłka, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 

gospodarskich. 

 

 

II. CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 

§2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz opieka  

nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

§3. Zadania Programu w szczególności dotyczą : 

1) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt; 

2) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3) zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Kobyłka; 

4) odławiania bezdomnych zwierząt; 

5) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

8) elektronicznego znakowania zwierząt, psów i kotów- Plan znakowania; 

9) ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację kotów i psów 

oraz kotów wolno żyjących- Plan sterylizacji lub kastracji; 

10) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

 
 

III. ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ 

DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

 

§ 4. W przypadku zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, całodobową  opiekę 

weterynaryjną realizuje firma, pod nazwą Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński  05-200 Wołomin  

ul. Chrobrego 2, z którą Miasto Kobyłka ma podpisaną umowę. 

§ 5. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zwłokami padłych zwierząt z terenu Miasta   

Kobyłka, ich odbiorem, transportem i utylizacją zajmuje się uprawniony do tego podmiot,  



tj.  Adam Cabaj z siedzibą 04-438 Warszawa ul. Ignacego Paderewskiego 133A, z którym Miasto Kobyłka  

ma podpisaną umowę. 

 

 
IV. ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

 

§ 6. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki oraz miejsca w schronisku dla zwierząt jest 

realizowane poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w nadzorowanym przez Inspekcję 

Weterynaryjną schronisku prowadzonym przez organizację społeczną, na podstawie umowy 

podpisanej przez Miasto Kobyłka z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt,  

na przyjęcie i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi odłowionymi z terenu Miasta Kobyłka. 

§ 7. Bezdomne zwierzęta domowe będą przekazywane do schroniska dla zwierząt, znajdującego się 

pod adresem 96-330 Puszcza  Mariańska, Korabiewice 11 prowadzonego przez Fundację 

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! 03-772 Warszawa ul. Kawęczyńska 16 lok. 39. 

 

 

V. ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU MIASTA KOBYŁKA 

 

§ 8. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, i nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.  

W celu zapobiegania bezdomności zwierząt należy takimi zwierzętami właściwie się zaopiekować. 

Odłowić bezdomne zwierzę i w pierwszej kolejności postarać się odszukać jego właściciela.  

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka jest działaniem o charakterze stałym. 

 

§ 9. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka zajmuje się firma pod nazwą Usługi 

Weterynaryjne Marek Klamczyński 05-200 Wołomin ul. Chrobrego 2. 

1.  Odławione bezdomne psy i koty oraz zwierzęta, które brały udział w zdarzeniach drogowych, 

przebywają w lecznicy weterynaryjnej prowadzonej pod nazwą  Usługi Weterynaryjne Marek 

Klamczyński 05-200 Wołomin ul. Chrobrego 2. W pierwszej kolejności jest ustalany właściciel 

zwierząt. Zwierzęta te odbywają kwarantannę do 14 dni. Podczas kwarantanny odłowione 

zwierzęta są badane, poddawane zabiegom czipowania, szczepienia. Jeśli odłowione zwierzęta 

są chore lub ranne wdrażane jest leczenie; 

2. Zgodnie z zapisami umowy zawartej z firmą pod nazwą Usługi Weterynaryjne Marek 

Klamczyński 05-200 Wołomin ul. Chrobrego 2, bezdomne zwierzęta, które w ciągu 14 dni  

nie znalazły nowych właścicieli, w trakcie przekazania do schroniska są wysterylizowane  

lub wykastrowane.  

3. Wyłączenie z obowiązku przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji dotyczy zwierząt, u których 

istnieją przeciwskazania do wykonania takiego zabiegu z uwagi na zły stan zdrowia lub wiek 

zwierzęcia; 

4. Po upływie max. 14 dni bezdomne psy i koty przekazywane będą do schroniska dla zwierząt 

pod adresem 96-330 Puszcza Mariańska, Korabowice 11, dla zapewnienia zwierzętom dalszej 



opieki i prowadzenia działań zmierzających do poszukiwania nowych adopcyjnych właścicieli 

zwierząt; 

5. Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ludzi i zdrowia 

zwierząt a także nie zadaje im cierpienia; 

6. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkami transportu przystosowanymi  

do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierzat, zgodnie z wymogami określonymi  

w odrębnych przepisach. 

§ 10. Odłowione, bezdomne, zdrowe zwierzęta gospodarskie będą przekazywane do gospodarstwa 

rolnego należącego do Pani Władysławy Marszał znajdującego się pod adresem 05-240 Tłuszcz,  

Stryjki 45. 

 

 § 11. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania błąkających się zwierząt, pozostawionych bez opieki, 

telefonicznie do Urzędu Miasta Kobyłka, w godzinach pracy urzędu, tel. 22 760 70 16 zaś poza 

godzinami pracy i w dni wolne od pracy, bezpośrednio na Komisariat Policji w Kobyłce.  

 

 

 

VI. POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 12. 1. Poszukiwanie dotychczasowych lub nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się 

poprzez prowadzenie działań zmierzających do jak najszybszego odnalezienia dotychczasowych  

lub pozyskania  nowych właścicieli, zadania te realizują: 

1) Urząd Miasta Kobyłka na stronie internetowej w zakładce „Zwierzęta Kobyłki”; 

2) Firma pod nazwą Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński w  Wołominie przy ul.Chrobrego 

2, z którym tut. Urząd ma podpisaną umowę na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 

na swojej stronie internetowej i portalach społecznościowych; 

3) Schronisko dla zwierząt zlokalizowane pod adresem 96-330 Puszcza  Mariańska Korabiewice 

11 prowadzone przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!  03-772 

Warszawa ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, poprzez prowadzenie działań zmierzających  

do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji    bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

4) opiekunowie społeczni lub tymczasowi; 

2. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki  

nad zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu Miasta Kobyłka. 

3. Sprawowanie opieki może mieć postać: 

1) stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej 

„adopcją”; 

2) ograniczoną w czasie ,na czas określony, zwaną dalej „domem tymczasowym”. 

4.  Przekazanie zwierzęcia do adopcji lub domu tymczasowego odbywa się nieodpłatnie. 

5.  Miasto Kobyłka zapewni opiekę weterynaryjną  zwierzęciu przekazanemu do domu tymczasowego.  

 

 

VII. USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 



 

§ 13. Zabiegi humanitarnego usypiania ślepych miotów zwierząt realizuje firma pod nazwą Usługi 

Weterynaryjne Marek Klamczyński 05-200 Wołomin ul. Chrobrego 2 na podstawie podpisanej  

z Miastem Kobyłka umowy oraz  na zasadach w niej określonych. 

 

VIII. OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI W TYM ICH DOKARMIANIE 

 

§ 14. 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta Kobyłka, w tym ich 

dokarmianie realizowane jest przy współpracy z mieszkańcami Miasta Kobyłka, organizacjami 

pozarządowymi w przypadku zadeklarowania opieki przez organizację, opiekunami społecznymi  

oraz uprawnionymi przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych.  

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje w szczególności: 

1) zgłaszanie do Urzędu Miasta Kobyłka do pracownika odpowiedzialnego za Ochronę  Zwierząt 

nr tel. 22 786-70-16, stad lub pojedynczych wolno żyjących kotów w celu ich  rejestracji   

i  poddawania   zabiegom sterylizacji lub kastracji; 

2) wyłapywanie kotów wolno żyjących w celu  sterylizacji lub kastracji przez podmiot uprawniony 

do tych czynności tj. lek. wet. Marek Klamczyński, Wołomin  ul.  Chrobrego 2 oraz wypuszczenia 

kotów wolno żyjących  w  miejsce  bytowania; 

3) wydawanie karmy zakupionej przez Urząd Miasta Kobyłka opiekunom społecznym  

na dokarmianie kotów wolno żyjących; 

4) wyłapanie kotów chorych lub rannych przez lek. wet. Marka Klamczyńskiego w celu udzielenia 

pomocy weterynaryjnej w Gabinecie Weterynaryjnym, o którym mowa w pkt. 2; po wyleczeniu 

zwierzęcia, wypuszcza się je w miejsce, w którym do tej pory bytowało; 

5) rejestrację kotów wolno żyjących polegającą na wszczepieniu mikroczipa z wpisaną ulicą 

miejsca bytowania zwierzęcia, mającą na celu  zapobiegać  ponownemu odławianiu lub 

zgłaszaniu tego samego kota w gminie. Rejestracja realizowana jest przez lek. wet. Marka 

Klamczyńskiego w Gabinecie Weterynaryjnym w Wołominie przy ul.   Chrobrego 2. 

3. W przypadku wolno żyjących miotów kociąt lub kotów młodych opuszczonych przez matkę  

z powodu choroby lub  śmierci,  podejmuje się próbę odłowienia i zapewnia się opiekę takim kotom.  

4. Podobnie jak w przypadku zwierząt bezdomnych, poszukuje się organizacji, specjalnego azylu  

dla kotów, opiekunów tymczasowych, opiekunów społecznych lub osób chętnych do adopcji, zdolnych 

zapewnić należyte warunki bytowe zwierzętom. 

 

IX. ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE ZWIERZĄT - PLAN ZNAKOWANIA 

 

§ 15. 1. Miasto Kobyłka zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na jej terenie, 

dofinansowanie w wysokości 100% kosztów elektronicznego znakowania zwierząt. Zadanie to służy 

zapobieganiu bezdomności zwierząt i jest realizowane przez cały rok do wyczerpania środków 

przeznaczonych na ten cel. 

 

2. Dofinansowanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzęcia jest czynnością wykonywaną  

na wniosek  mieszkańca przed planowanym zabiegiem.  

3. Właściciel zwierzęcia, chcąc skorzystać z możliwości dofinansowania zabiegu składa wniosek  

do Burmistrza Miasta Kobyłka. 



4. Wnioski od mieszkańców są odpowiednio weryfikowane, rejestrowane i przekazywane  

do Przychodni Weterynaryjnej gdzie są realizowane. 

5. W celu realizacji zabiegów elektronicznego znakowania zwierząt,  Miasto Kobyłka  zawarło umowę  

z  firmą pod nazwą Przychodnia Weterynaryjna VikiWet Aleksandra Małecka –Przybińska z siedzibą  

w Wołominie przy Al. Niepodległości 2 lok. 52 . 

 

 § 16. Natomiast bezdomne zwierzęta psy i koty trafiające pod opiekę lek wet. Marka Klamczyńskiego 

prowadzącego działalność pod nazwą Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński w Wołominie  

przy ul.Chrobrego 2, jeśli wcześniej nie posiadały trwałego oznakowania, to w chwili przyjmowania 

zwierzęcia są poddawane czipowaniu.  

 

X. STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA  ZWIERZĘCIA- PLAN STERYLIZACJI LUB KASTRACJI 

  

§ 17. 1 Miasto Kobyłka zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na jej terenie, 

dofinansowanie w wysokości 100% kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt. Plan sterylizacji  

lub kastracji zwierząt, realizowany jest przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych 

osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

 

2. Dofinansowanie zabiegów  jest czynnością wykonywaną na wniosek  mieszkańca przed planowanymi 

zabiegami.  

3. Właściciel zwierzęcia, chcąc skorzystać z możliwości dofinansowania zabiegu składa wniosek  

do Burmistrza Miasta Kobyłka. 

4. Wnioski od mieszkańców są odpowiednio weryfikowane, rejestrowane i przekazywane  

do Przychodni Weterynaryjnej gdzie są realizowane. 

 5. W celu realizacji zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt mieszkańców Kobyłki,  Miasto Kobyłka  

zawarło umowę z  firmą pod nazwą Przychodnia Weterynaryjna VikiWet Aleksandra Małecka –

Przybińska z siedzibą w Wołominie przy Al. Niepodległości 2 lok. 52. 

6. W przypadku sterylizacji lub kastracji psów, dofinansowanie kosztów tych zabiegów, przysługuje 

osobom, które elektronicznie oznakowały psa i do wniosku dołączą kopię szczepienia przeciwko 

wściekliźnie. 

 

§ 18. 1. Natomiast zwierzęta bezdomne psy i koty oraz koty wolno żyjące trafiające pod opiekę Miasta 

Kobyłka (jeśli nie odnaleziono ich właściciela)  są poddawane sterylizacji lub kastracji w celu 

ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt. 

Zabiegi na zwierzętach bezdomnych są przeprowadzane w Gabinecie Weterynaryjnym w Wołominie 

przy ul. Chrobrego 2. 

Zwierzęta u których istnieją przeciwskazania do wykonania takich zabiegów z uwagi na zły stan zdrowia 

lub wiek zwierzęcia nie są poddawane zabiegom sterylizacji lub kastracji.  

 

 

 

XI. WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA    

 ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

 

§ 19. Odłowione bezdomne zwierzęta gospodarskie będą przekazywane do gospodarstwa rolnego 



należącego do Pani  Władysławy Marszał, znajdującego się w Stryjkach 45, 05-240 Tłuszcz, z którym 

Miasto Kobyłka zawarło umowę. 

 

 

XII. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WŁAŚCIWEJ OPIEKI  

NAD ZWIERZĘTAMI 

 

§ 20.1 Miasto Kobyłka ma zawartą umowę  na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie 

wykładów w szkołach na terenie Miasta  z firmą  pod nazwą Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński 

z siedzibą w  Wołominie przy ul. Chrobrego 2.   

2. Edukacja mieszkańców będzie ponadto prowadzona w ramach promowania prawidłowych postaw  

i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt takich jak: 

a) przygotowanie akcji edukacyjno- informacyjnej skierowanej do zarządców nieruchomości  

i mieszkańców budynków wielorodzinnych mającej na celu podjęcie działań zmierzających  

do zapewnienia kotom wolno żyjącym schronienia przed mrozem oraz uświadomienie wartości  

i pozytywnych aspektów bytowania kotów wolno żyjących, 

b) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych, organizowanie aukcji adopcyjnych, 

c) zachęcanie do korzystania z programu identyfikacji zwierząt, elektronicznego oznakowania 

zwierząt, 

d) propagowanie sterylizacji i kastarcji zwierząt, 

e) organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji społecznych, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt. 

 

XIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

§ 21. 1.  Środki finansowe na realizację zadań w danym roku wynikających z Programu zabezpieczone 

są w uchwale  budżetowej na 2021 r. 

2.  Wysokość środków finansowych na realizację Programu wynosi 226 200 zł i obejmuje następujące 

zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku wraz z obligatoryjną sterylizacją  

lub kastracją; 

2) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich do 1 200 zł; 

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – do 5 000 zł; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt – do 40 000 zł; 

5) usypianie ślepych miotów, sterylizacja, kastracja, elektroniczne czipowanie, zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, gospodarskich i wolno żyjących  

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem ww. zwierząt, poszukiwanie właścicieli  

dla bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców do 100 000 zł;  

6) dofinansowanie kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji 40 000 zł. 


