
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ……….. Rady Miasta Milanówka z dnia ………..  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2022 r.  

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA W 2022 ROKU. 

            

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Milanówka, za pośrednictwem 
Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. 

2. Realizatorami Programu są: 
1) Burmistrz Miasta Milanówka, za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska                   

i Gospodarki Zielenią; 
2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich 

w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48, prowadzonym przez Fundację 120-lecia 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Podkowińskiej 2, 01-472 Warszawa; 

3) Policja i Straż Miejska w Milanówku - Ekopatrol; 
4) Przychodnia Weterynaryjna „APWET” z siedzibą w Milanówku, 

przy ul. Chrzanowskiej 7, Lecznica dla Zwierząt Serwis zoo – weterynaryjny dla 
Przedsiębiorstw Rozrywkowych „MEGAWET” z siedzibą w Milanówku, 
przy ul. Sportowej 3A oraz Gabinet Weterynaryjny VETICANA z siedzibą 
w Milanówku przy ul. Krzywej 4a/1a; 

5) Fundacja Animal Rescue Poland z siedzibą przy ul. Granitowej 18c, 05-500 
Piaseczno; 

6) Inspektorat Ochrony Zwierząt, ul. Suwalska 5/2, 03-252 Warszawa - 
Stowarzyszenie, którego celem statutowym jest ochrona zwierząt; 

7) Gospodarstwo Rolne Pana Stanisława Bukowskiego z siedzibą w Milanówku. 
 

Rozdział 2 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 2 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Milanówka oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania Programu to: 



1) sterylizacja i kastracja zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów 
oraz kotów wolno żyjących, jako najskuteczniejsza metoda ograniczenia populacji 
bezdomnych zwierząt; 

2) elektronicznie znakowanie (czipowanie) psów i kotów; 
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt; 
4) odławianie bezdomnych zwierząt; 
5) edukacja mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów 

oraz obowiązków właścicieli wobec nich; 
6) zrzeszanie wolontariuszy przez Schronisko, którzy będą się angażować w opiekę 

nad bezdomnymi zwierzętami; 
7) usypianie ślepych miotów zwierząt; 
8) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta; 
9) opieka nad kotami wolno żyjącymi poprzez ich dokarmianie, sterylizację 

lub kastrację oraz zakup budek dla kotów; 
10) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych (adopcje). 

 

Rozdział 3 

OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  

§ 3 

1. Działania ukierunkowane na ograniczenie populacji zwierząt domowych realizują: 
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji 

zwierząt przyjętych do schroniska z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 

2) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią poprzez współpracę 
z zakładami leczniczymi dla zwierząt przeprowadzającymi zabiegi usypiania 
ślepych miotów. Osoby zainteresowane (wyłącznie mieszkańcy miasta 
Milanówka) uśpieniem ślepego miotu zgłaszają się do zakładów leczniczych 
dla zwierząt określonych w § 1 ust. 2 pkt 4, po uprzednim zgłoszeniu do Referatu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią; 

3) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią poprzez współpracę 
z zakładami leczniczymi dla zwierząt oraz prowadzenie akcji zachęcającej 
właścicieli psów i kotów (które nie są przeznaczone bezpośrednio do rozrodu), 
do przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji na poniższych zasadach. 

4) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią we współpracy z zakładami 
leczniczymi dla zwierząt poprzez czipowanie zwierząt; 

5) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią poprzez prowadzenie akcji 
edukacyjno-informacyjnych w zakresie zabiegów sterylizacji czy kastracji psów 
i kotów. 

2. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią pokrywa 100% kosztów zabiegu 
sterylizacji/kastracji w przypadku zwierząt bezdomnych; 

3. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią zapewnia właścicielom psów 
i kotów, (wyłącznie mieszkańcom Milanówka), dofinansowanie w wysokości 
50% kosztów zabiegu sterylizacji bądź kastracji psa lub kota. Właściciel, w celu 



wykonania zabiegu sterylizacji bądź kastracji zgłasza się do Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Zielenią, w celu otrzymania skierowania na niniejszy zabieg. 
Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie w odniesieniu do 
jednego właściciela.  

 

§ 4 

1. Odławianie zwierząt bezdomnych z terenu miasta Milanówka realizuje Ekopatrol – 
jednostka organizacyjna Straży Miejskiej odpowiednio przeszkolona w zakresie 
odławiania zwierząt. Odłowione zwierzęta przewożone są do schroniska, 
a w przypadku zwierząt z wypadków drogowych do zakładów leczniczych 
dla zwierząt, z którymi miasto podpisało umowy.  

2. Odławianie zwierząt dzikich z terenu Miasta Milanówka realizuje Fundacja Animal 
Rescue Poland z siedzibą przy ul. Granitowej 18c, 05-500 Piaseczno. Odłowione 
zwierzęta przewożone są, a następnie wypuszczane w środowisku naturalnego 
bytowania, natomiast w przypadku zwierząt chorych, rannych lub poszkodowanych 
w wypadkach drogowych są przewożone do zakładów leczniczych dla zwierząt, 
z którymi miasto podpisało umowy.  

3. Odławianie bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Miasta Milanówka 
realizowane jest przez Gospodarstwo Rolne zlokalizowane na terenie Milanówka  
przy ul. Wojska Polskiego 121. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone 
są do ww. Gospodarstwa Rolnego. 
 

§ 5 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań, mających na celu znalezienie nowych 
właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt; 

2) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią poprzez prowadzenie akcji 
zmierzających do pozyskania nowych właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń          
o adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej miasta, na tablicach 
ogłoszeń na terenie miasta oraz w mediach społecznościowych. Administratorem 
konta Zaginione / Znalezione Zwierzęta z Milanówka, odpowiedzialnego za 
publikację informacji o adopcjach jest Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Zielenią Urzędu Miasta Milanówka;  

3) Organizacje pozarządowe, tj. Inspektorat Ochrony Zwierząt, poprzez prowadzenie 
akcji adopcyjnych - umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt bezdomnych 
na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz w mediach 
społecznościowych, których Administratorami są członkowie Inspektoratu 
Ochrony Zwierząt. 

 

 

 



Rozdział 4 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 6 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Milanówka realizują: 

1) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią koordynując zadania związane 
z pomocą dla bezdomnych zwierząt; 

2) Organizacje pozarządowe, tj. Inspektorat Ochrony Zwierząt poprzez realizację 
zadań publicznych związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi: pomoc 
w adopcji zwierząt bezdomnych, dokarmianie zwierząt bezdomnych, edukację 
ekologiczną mieszkańców; 

3) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych 
do schroniska przez Ekopatrol; 

4) Gospodarstwo rolne wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 7 poprzez zapewnienie miejsc 
dla zwierząt gospodarskich. 

 

§ 7 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizują: 

1) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią na mocy zawartych umów 
z lekarzami weterynarii prowadzącymi zakłady lecznicze dla zwierząt określonych 
w § 1 ust. 2 pkt 4 w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom 
z terenu miasta Milanówka; 

2) Policja i Straż Miejska, która przyjmuje bezpośrednio zgłoszenia o zdarzeniach 
drogowych z udziałem zwierząt. 

 

§ 8 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez: 

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale 
organizacji pozarządowych, tj. Inspektoratu Ochrony Zwierząt, mających na celu 
sprawdzanie warunków ich bytowania, stanu zdrowia, kontroli populacji itp.; 

2) zapewnienie pomocy lekarsko - weterynaryjnej kotom wolno żyjącym. Pomocy 
lekarsko - weterynaryjnej kotom wolno żyjącym udzielają zakłady lecznicze dla 
zwierząt wskazane w §1 ust. 2 pkt 4; 

3) pomaganie tzw. opiekunom społecznym kotów wolno żyjących poprzez 
wydawanie skierowań do zakładów leczniczych dla zwierząt, z którymi Miasto 
ma podpisane umowy na ewentualne leczenie kotów wolno żyjących 
oraz na zabiegi sterylizacji i kastracji. Pomocy lekarsko - weterynaryjnej kotom 
wolno żyjącym udzielają zakłady lecznicze dla zwierząt wskazane w §1 ust. 2 pkt 4; 

4) wydawanie karmy tzw. opiekunom społecznym kotów wolno żyjących; 



5) zapewnienie wody pitnej dla kotów wolno żyjących; 
6) zakup budek dla kotów wolno żyjących. 

 

Rozdział 5 

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE 

§ 9 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów realizują: 

1) Schronisko poprzez czipowanie bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska; 
2) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią poprzez:  

a) umowy zawarte z lekarzami weterynarii prowadzącymi zakłady lecznicze 
dla zwierząt na wykonywanie usług elektronicznego znakowania zwierząt. 
Usługi znakowania zwierząt świadczone są przez zakłady lecznicze dla 
zwierząt wskazane w §1 ust. 2 pkt 4. Czipowanie zwierząt jest finansowane 
z budżetu gminy. Dane dotyczące czipowanych zwierząt oraz ich właścicieli 
wprowadzane będą do Międzynarodowej bazy zwierząt oznakowanych. 
Mieszkaniec nie ponosi kosztów, związanych z czipowaniem zwierzęcia. 
Warunkiem  przeprowadzenia usługi jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do 
zakładu leczniczego dla zwierząt oraz posiadanie aktualnego 
zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, 

b) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej o elektronicznym 
znakowaniu zwierząt. 

 

Rozdział 6 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 10 

1. Edukacja mieszkańców Milanówka w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 
i sposobów zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez: 
1) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt; 
2) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań 

określonych niniejszym programem; 
3) edukacja mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów 

oraz obowiązków właścicieli wobec nich. 
2. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią prowadzi akcje edukacyjno-

informacyjne o elektronicznym znakowaniu zwierząt oraz w zakresie zabiegów 
sterylizacji czy kastracji psów i kotów. 

 

 



Rozdział 7 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 11 

Rada Miasta Milanówka uchwalając budżet na rok 2022, zapewnia środki finansowe 

na realizację zadań Miasta, związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt 

oraz opieką nad zwierzętami bezdomnymi.  

Wskazana w budżecie miasta kwota zostanie przeznaczona na finansowanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych w schroniskach dla zwierząt oraz w zakładach 

leczniczych dla zwierząt, finansowanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, finansowanie czipowania psów i kotów. 

W roku 2022 środki na realizację Programu planuje się na kwotę – 167 846,50 zł, w tym: 

1) 105 780,00 zł – Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana 
Witkowskich w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48, prowadzonym 
przez Fundację 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - zapewnienie 
miejsca w schronisku dla zwierząt, zabiegi kastracja i sterylizacji, leczenie, 
znakowanie. Szacunkowa ilość zwierząt, które zostaną przyjęte do schroniska to 
40 szt. (2 460,00zł – kwota za przyjęcie jednej sztuki psa do schroniska, 
utrzymanie, w tym zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz leczenie; 615,00 zł - ryczałt 
miesięczny za gotowość); 

2) 50 000,00 zł – na realizację umów zawartych z: Przychodnią Weterynaryjną 
„APWET” z siedzibą w Milanówku, przy ul. Chrzanowskiej;  Lecznicą dla Zwierząt 
Serwis zoo - weterynaryjny „MEGAWET” z siedzibą w Milanówku, przy ul. 
Sportowej 3A; Gabinetem Weterynaryjnym VETICANA z siedzibą w Milanówku 
przy ul. Krzywej 4a/1a. Szacunkowa kwota przeznaczona na poszczególne zabiegi 
wynosi: opieka nad wolno żyjącymi kotami (leczenie, szczepienie, 
kastracja/sterylizacja) – 22 000,00; kastracja / sterylizacja zwierząt posiadających 
właścicieli – 4 000,00; znakowanie zwierząt / czipowanie psów – 1 200,00 zł; 
usypianie ślepych miotów – 400,00 zł; zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 
20 000,00 zł;  
Pozostała kwota w wysokości 2 400,00 zł przeznaczona będzie na inne zabiegi, m. 
in. eutanazja zwierzęcia; podanie znieczulenia zwierzęciu; chwilowe uśpienie 
zwierzęcia w przypadku, gdy wykazuje agresję; odrobaczenie / odpchlenie; 
hospitalizacja.  
Podane powyżej kwoty są szacunkowe i mogą ulec zmianie w ciągu roku w 

zależności od potrzeb oraz wykonywanych zabiegów.  

3) 4 000,00 zł - w tym: zakup czipów dla zwierząt (500,00 zł), karmy dla kotów wolno 
żyjących (2 000,00 zł), budek dla kotów wolno żyjących (500,00 zł), pakietów 
higienicznych i woreczków na psie nieczystości (700,00 zł) oraz materiałów 
edukacyjnych (300,00 zł); 



4) 8 066,50 zł - Fundacja Animal Rescue Poland z siedzibą przy ul. Granitowej 18c, 
05-500 Piaseczno – wyłapywanie zwierząt dzikich, znajdujących się na terenie 
Miasta Milanówka; 

5) Współpraca z Gospodarstwem Rolnym z siedzibą w Milanówku odbywa się 
bezkosztowo, na podstawie zawartego porozumienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


