
 

 

UCHWAŁA NR XLII/461/2018 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łask w 2018 roku" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1840) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Łask w 2018 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 

 

 

Robert Bartosik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 marca 2018 r.

Poz. 1427



Załącznik do Uchwały Nr XLII/461/2018 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Łask w 2018 roku 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Działania związane z realizacją  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie Gminy Łask w 2018 roku, zwanym dalej Programem prowadzą: 

1) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku; 

2) Komenda Powiatowa Policji w Łasku; 

3) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum  

Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne  Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice, z którym Gmina Łask ma 

zawartą umowę, zwany dalej wyspecjalizowanym podmiotem gospodarczym. 

§ 2. Funkcję koordynatora działań pełni Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 

Łasku. 

Rozdział II 

Cel Programu 

§ 3. 1. Celem niniejszego Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomno-

ści zwierząt. 

2. Realizacja celu następuje poprzez podejmowanie działań w zakresie: 

1) zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Łask poprzez: 

a) odławianie zwierząt bezdomnych (domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką trwale dotąd pozostawały) z terenu gminy Łask, 

b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

c) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy, 

d) usypianie ślepych miotów, 

e) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, 

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

2) zapobiegania bezdomności poprzez: 

a) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz wprowadzanie mechanizmów finanso-

wych zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt, 

b) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, 

c) wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli zwierząt domowych do dokonywa-

nia sterylizacji/kastracji zwierząt; 

3) edukacja mieszkańców gminy Łask na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt, obowiązków wła-

ścicieli wobec zwierząt domowych oraz przestrzegania przepisów prawa określonych w „Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku gminy Łask” dla właścicieli zwierząt domowych. 
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Rozdział III 

Opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt 

§ 4. Opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) wyspecjalizowany podmiot gospodarczy uprawniony do wyłapywania i opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi na terenie gminy Łask w 2018 roku wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, którego dane 

podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Łaskiego Serwisu 

Samorządowego; 

2) sterylizację/kastrację bezdomnych psów i kotów oraz wolno żyjących kotów w ramach zawartych umów; 

3) usypianie ślepych miotów przez lekarzy weterynarii w ramach zawartych umów; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów i kotów przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy we 

współpracy z gminą, mediami lokalnymi, wolontariuszami oraz organizacjami społecznymi, których statu-

towym celem jest ochrona zwierząt; 

5) prowadzenie działań promujących sterylizację/kastrację psów i kotów jako najskuteczniejszą metodę walki 

z nadpopulacją zwierząt niechcianych. 

§ 5. 1. Zwierzęta bezdomne z terenu gminy będą odławiane przez pracowników wyspecjalizowanego pod-

miotu gospodarczego przy użyciu specjalistycznego sprzętu, niepowodującego zagrożenia zdrowia lub życia 

zwierzęcia. 

2. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1 zostaną umieszczone w schronisku w Wojtyszkach i oznakowane 

mikroczipem. 

3. W okresie przebywania zwierząt w schronisku, będą podejmowane działania mające na celu odnalezienie 

właściciela zwierzęcia lub znalezienie osoby zainteresowanej adopcją. 

4. Zwierzęta przebywające w schronisku będą miały zapewnione schronienie i wyżywienie oraz  całodobo-

wą opiekę weterynaryjną, w tym m.in.: badania, szczepienia, kwarantannę, wykonanie zabiegu steryliza-

cji/kastracji, a w drastycznych beznadziejnych przypadkach usypianie. 

§ 6. 1. W ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami będą podejmowane następujące działania: 

1) lokalizowanie kotów lub ich gniazd znajdujących się na terenie gminy; 

2) dokarmianie wolno żyjących kotów we współpracy ze społecznymi opiekunami kotów z terenu gminy oraz 

Fundacją „ZWIERZOLUBY” Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie w Łasku    ul. 1 Maja 1/9. 

2. W ramach regulacji rozrodczości wolno żyjących kotów gmina zapewnia: 

1) pokrycie kosztów sterylizacji/kastracji; 

2) pokrycie kosztów usypiania ślepych miotów; 

3) kotom poddanym zabiegowi sterylizacji/kastracji opiekę weterynaryjną w okresie od momentu wyłapania 

do momentu wypuszczenia na wolność - na podstawie umowy zawartej z wyłonionym podmiotem wetery-

naryjnym. 

§ 7. 1. W ramach ograniczania rozmnażania psów/kotów poprzez zabiegi sterylizacji/kastracji przy pełnym 

poszanowaniu praw właścicieli zwierząt, pod których opieką zwierzęta pozostają będą podejmowane działania: 

1) przyjmowanie zgłoszeń właścicieli psów/kotów na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji; 

2) kwalifikacja psa/kota do zabiegu sterylizacji/kastracji nastąpi po uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Śro-

dowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku według kolejności zgłoszeń  do wyczerpania środków 

przeznaczonych w budżecie Gminy Łask. 

2. W ramach regulacji rozrodczości psów/kotów posiadających właścicieli gmina zapewnia: 

1) pokrycie kosztów sterylizacji/kastracji; 

2) psom/kotom poddanym zabiegowi sterylizacji/kastracji opiekę weterynaryjną w okresie od ich dostarczenia 

do momentu ich odbioru przez właścicieli zwierząt - na podstawie umowy zawartej z wyłonionym pod-

miotem weterynaryjnym. 
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§ 8. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów posiadających właścicieli z gminy Łask będzie realizo-

wane na podstawie umowy zawartej z podmiotem weterynaryjnym do wyczerpania środków przeznaczonych w 

budżecie Gminy Łask. 

§ 9. Z terenu gminy będą także odławiane zwierzęta w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

wraz z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej oraz te, które w wyniku zdarzeń losowych utraciły 

właściciela (np. w wyniku wypadku, zgonu lub pobytu w szpitalu), zagrażające bezpieczeństwu ludzi, zebrane 

z miejsc publicznych przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy. 

§ 10. Zwierzęta, które pogryzły człowieka zostaną odłowione przez wyspecjalizowany podmiot gospodar-

czy i dostarczone na obserwację do podmiotu weterynaryjnego wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Łasku. 

§ 11. Zgłoszenia dotyczące zwierząt bezdomnych oraz zwierząt wolno żyjących należy kierować do Wy-

działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku - nr telefonu 43 6768350 lub do Komendy 

Powiatowej Policji w Łasku - nr telefonu 997, 43 6756911. 

§ 12. Gmina, w porozumieniu z właścicielem, wskazuje gospodarstwo rolne Pana Longina Siemińskiego, 

położone w Wojtyszkach 18, Gmina Brąszewice, w którym zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich w 

sytuacji nieprzestrzegania przez ich właścicieli zapisów Rozdziału 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840).  

Rozdział IV 

Finansowanie Programu 

§ 13. 1. Na realizację Programu przeznacza się kwotę 520.000,00 zł, w tym szacunkowo: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt, poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku - 495.000,00 zł; 

2) pokrycie kosztów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów -  5.000 zł; 

3) zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 3.000 zł; 

4) pokrycie kosztów elektronicznego znakowania zwierząt (czipowania psów ) - 5.000 zł; 

5) pokrycie kosztów sterylizacji/kastracji psów/kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy 

Łask - 11.000 zł; 

6) pozostałe koszty związane z działaniami  dotyczącymi ochrony zwierząt, w tym działania promujące czi-

powanie psów, sterylizację/kastrację psów i kotów oraz zasady humanitarnego traktowania zwierząt do-

mowych jak również działania mające na celu zwiększenie ilości adopcji psów przebywających w schroni-

sku – 1.000 zł. 

2. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, o którym 

mowa w § 10 Programu, leczenia oraz ich utrzymywania pokrywane są z chwilą jego odbioru przez właściciela 

albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży tych zwierząt. 
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