
 

 

UCHWAŁA NR V/34/19 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

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

zwierząt na obszarze Gminy Złoczew” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122), po zasięgnięciu opinii z Powiatowego Lekarza Weterynarii, Łódzkiego Towarzystwa Opieki Nad 

Zwierzętami oraz w porozumieniu z Kołem Łowieckim Nr 7 „KANIA” w Lututowie, Kołem Łowieckim Nr 4 

„TUR” w Brzeźniu, Kołem Łowieckim nr 13 „RESURSA” w Łodzi, Kołem Łowieckim nr 11 „MYŚLIWIEC” 

w Łodzi, Kołem Łowieckim nr 13 „ODYNIEC” w Czarnożyłach oraz Wojskowym Kołem Łowieckim Nr 422 

„WIARUS” w Łodzi, Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje: 

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

na obszarze Gminy Złoczew” stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa. 

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

twa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złoczewie. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie 

 

 

Andrzej Konieczny 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 marca 2019 r.

Poz. 1599



Załącznik do uchwały Nr V/34/19 

Rady Miejskiej w Złoczewie 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze 

Gminy Złoczew ma na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i obejmować będzie zwierzęta domo-

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

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

§ 2. Rada Miejska w Złoczewie określa następujące cele gminnego programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt: 

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. 

§ 3. Realizacja założonych celów będzie przeprowadzana następująco: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie przez pod-

miot prowadzący „Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w  

98-200 Sieradz, Czartki 49b, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospo-

darczej pod nr 1774/10, wydaną przez Urząd Gminy w Sieradzu, która zapewnia właściwe pomieszczenia dla 

zwierząt  oraz właściwe warunki bytowania i podstawową opiekę weterynaryjną. 

2. Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie we współ-

pracy z mieszkańcami Gminy, opiekującymi się bezdomnymi kotami oraz poprzez tworzenie i prowadzenie 

rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących. 

3. Dokarmianie wolno żyjących kotów będzie realizowane poprzez wystawianie karmy w miejscach wystę-

powania skupisk wolno żyjących kotów. 

4. Odławianie zwierząt bezdomnych, ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwie-

rząt zostało powierzone na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem „Przytulisko i hotel dla 

zwierząt domowych FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w 98-200 Sieradz, Czartki 49b, tel. (43) 828 36 

46, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 1774/10, 

wydaną przez Urząd Gminy w Sieradzu. 

Wyłapywanie będzie miało charakter doraźny w przypadku pojedynczych zgłoszeń z obszaru Gminy Zło-

czew oraz charakter planowany w razie stwierdzenia, w oparciu o informacje mieszkańców, zwiększone ilości 

bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 

z 1998. Nr 116, poz. 753). 

Wykonawca usługi oświadczył że: 

·Przy wyłapywaniu zwierząt będzie posługiwał się urządzeniami i środkami, które nie stwarzają zagro-

żenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt oraz posiadają stosowne certyfikaty/atesty. 

·Sposób wykonywania czynności wyłapywania nie będzie zagrażał życiu i zdrowiu zwierząt. 

·Dysponuje co najmniej podstawowym, sprzętem do realizacji postanowień umowy, chwytakiem auto-

matycznym na psy, klatką do przewozu psów, pętlą do łapania i prowadzenia małych psów, klatką do 

transportu małych psów. 
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·Dysponuje środkiem transportu o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu 

zwierząt. 

·Dysponuje miejscem przetrzymywania zwierząt spełniającym wszelkie standardy budowlane i sanitar-

no-epidemiologiczne i utrzymywanym na bieżąco  we właściwym stanie  porządkowym i sanitarnym. 

5. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt zostanie wykonana w schronisku po przejściu przez wy-

łapane zwierzę czternastodniowej kwarantanny, w celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt przeby-

wających w schronisku, a także w celu przygotowania zwierzęcia do adopcji. 

6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie we współpracy z pracowni-

kami schroniska poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowa-

nia oraz umieszczanie ogłoszeń o zwierzętach przygotowanych do adopcji na stronie internetowej schroniska. 

7. Usypianie ślepych miotów dokonywane będą przez Lekarzy Weterynarii prowadzących „Usługi Wetery-

naryjne Skowron Andrzej Malczewska Alicja S.C” 98-273 Klonowa, ul. Dalaka 4 jedynie w uzasadnionych 

przypadkach, zgodnie z art. 11a ust 2 pkt. 6 Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. 

8. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich zawarte jest porozumienie z Panem Przemysła-

wem Kuśmierkiem prowadzącym gospodarstwo rolne o pow. 18,30  ha położonym na terenie gminy Złoczew, 

w miejscowości Potok,  98-270 Złoczew, na tymczasowe zapewnienie opieki. Zwierzęta zostaną przekazane do 

indywidualnego gospodarstwa rolnego, które jest w stanie zapewnić właściwe warunki bytowania, odpowied-

nie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb. 

9. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt została nawiązana współpraca z Lekarzami We-

terynarzami prowadzącymi „Usługi Weterynaryjne Skowron Andrzej Malczewska Alicja S.C” 98-273 Klono-

wa, ul. Dalaka 4, mająca na celu zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt, które uległy wypadkowi ulicz-

nemu pod numerami telefonów: 607431102, 512329335, 695885151. 

§ 4. 1.  Wydatki związane z realizacją opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na obszarze Gminy Złoczew pokryte zostaną z budżetu Gminy. 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku (wyłapywanie, utrzymanie bezdomnych zwie-

rząt umieszczonych w schronisku, zapewnienie opieki) – 16 000,00  zł; 

2) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1 000,00 zł; 

3) dokarmianie bezdomnych kotów –  500,00 zł; 

4) sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów – 1 000,00 zł; 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

1 500,00  zł. 

2. Na realizację programu w roku 2019 Gmina Złoczew zabezpieczy w budżecie gminy kwotę 20 000 zł 

(słownie dwadzieścia tysięcy złotych). 

3. Płatność zostanie dokonana po wykonaniu usługi przelewem na konto podmiotu, zgodnie z warunkami 

zawartej ze schroniskiem umowy, na podstawie dokumentów. 
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