
 

 

UCHWAŁA NR VI/42/2019 

RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2019 roku 

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

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Skierniewice w 2019 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Melon 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2552



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/42/2019 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 28 marca 2019 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA  

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  NA TERENIE MIASTA SKIERNIEWICE W 2019 ROKU 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w 2019 roku w ramach 

programu wraz ze wskazaniem realizujących  je jednostek.  

2. Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt, w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) przebywających w granicach admini-

stracyjnych Miasta Skierniewice. 

3. Ilekroć w niniejszym załączniku do uchwały jest mowa o: 

1) schronisku – rozumie się przez to schronisko dla bezdomnych zwierząt w Skierniewicach przy ul. Pamięt-

nej 16, będące własnością Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o.o.; 

2) umowie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - rozumie się przez to umowę na realizację w 2019 r. za-

dań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, zawartą pomiędzy Mia-

stem Skierniewice a  Zakładem Utrzymania Miasta Sp. z o.o.; 

3) programie – rozumie się przez to Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2019 roku; 

4) Mieście Skierniewice – rozumie się przez to gminę Miasto Skierniewice. 

Rozdział 2 

Cele, zadania i wykonawcy programu 

§ 2. 1.  Celami programu są: 

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz gospodarskimi; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt; 

4) edukacja mieszkańców miasta Skierniewice w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt; 

5) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów. 

2. W ramach programu Miasto Skierniewice realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt; 

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

3. Realizację zadań w ramach programu prowadzą: 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2552



1) Miasto Skierniewice poprzez Urząd Miasta Skierniewice - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, który działa jako koordynator zadań realizowanych w ramach programu; 

2) Straż Miejska w Skierniewicach w zakresie przyjmowania i przekazywania zgłoszeń o bezdomnych zwie-

rzętach oraz weryfikacji danych dot. liczby i miejsca przebywania kotów wolno żyjących; 

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

poprzez współpracę z koordynatorem zadań realizowanych w ramach programu. 

Rozdział 3 

Sposób realizacji zadań w ramach programu  

§ 3.  Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. 

1. Miasto Skierniewice zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku na podstawie umowy na 

opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 

2. Schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu wyznaczonego 

administracyjnymi granicami Miasta Skierniewice. 

3. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku określa Regulamin schroniska. 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami.  

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta 

Skierniewice realizuje Miasto Skierniewice przy współpracy ze społecznymi opiekunami wolno żyjących ko-

tów oraz organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów wolno żyjących kotów; 

3) zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów przy udziale społecznych opiekunów, o których mowa w 

ust. 1; 

4) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących. 

3. Dokarmianie kotów wolno żyjących będzie odbywało się w okresie od 1 listopada  do 30 kwietnia. 

4. Koordynator zadań realizowanych w ramach programu prowadzi rejestr społecznych opiekunów wolno 

żyjących kotów (którymi mogą być jedynie osoby pełnoletnie), w którym zawarte będą następujące informacje: 

imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania społecznego opiekuna wraz z dokładnym miejscem przebywania 

dokarmianych wolno żyjących kotów, jak również ich ilość. 

5. Osoby, które chcą zostać wpisane do rejestru, o którym mowa w ust. 4, jako opiekunowie  kotów wolno 

żyjących składają do koordynatora zadań realizowanych w ramach programu deklarację, której wzór stanowi 

załącznik nr 1 do programu. 

6. Rejestr, o którym mowa w ust. 4, obowiązuje w okresie od dnia wejścia w życie programu do dnia wej-

ścia w życie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na kolejny rok ka-

lendarzowy. 

7. Funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonują weryfikacji danych złożonych w rejestrze i deklaracjach,  

o których mowa w ust. 4 i 5. 

8. Po dokonaniu ze skutkiem pozytywnym weryfikacji, o której mowa w ust. 7, społeczni opiekunowie bę-

dą mogli w ramach programu odbierać w Zakładzie Utrzymania Miasta Sp. z o.o. karmę przeznaczoną dla ko-

tów wolno żyjących. 

9. Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie Miasta Skierniewice odbywać się będzie w 

Przychodni Weterynaryjnej „Cztery Łapy” s.c., ul. Strzelecka 12, 96-100 Skierniewice, z którą Miasto Skier-

niewice ma zawartą umowę na dokonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji  i usypiania ślepych miotów kotów 

wolno żyjących. 
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§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie realizowane, na podstawie umowy na opiekę nad bezdomnymi 

zwierzętami. 

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się  lub zostały porzu-

cone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela  lub innej osoby, pod której opieką zwierzę 

dotąd pozostawało. 

3. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Miasta Skierniewice podle-

gają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców miasta o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Straż 

Miejska w Skierniewicach, schronisko i koordynator zadań realizowanych w ramach programu. 

4. Z terenu Miasta Skierniewice będą także odławiane zwierzęta domowe, które utraciły właściciela w wy-

niku zdarzeń losowych (m. in. wypadku, zgonu lub pobytu   w placówkach opiekuńczych i leczniczych). 

5. Odławianie zwierząt bezdomnych będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie 

będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

6. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt. 

7. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska. 

8. Odłowione na terenie Miasta Skierniewice zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodar-

stwa rolnego, o którym mowa w § 9. 

§ 6. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku. 

1. Miasto Skierniewice realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na podsta-

wie umowy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właści-

ciela lub opiekuna; 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub 

wiek. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

1. Zwierzęta przebywające w schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają poddane zabiegom 

lekarsko – weterynaryjnym zgodnie z Regulaminem schroniska i następnie mogą być przeznaczone do adopcji. 

2. W ramach umowy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami schronisko będzie prowadziło różnorodne 

działania mające na celu dotarcie do jak największej ilości osób i zachęcanie  do adopcji zwierząt ze schroniska 

takie jak: 

1) zamieszczanie na stronie internetowej schroniska informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji; 

2) współpraca z lokalnymi mediami; 

3) rozpowszechnianie ulotek i plakatów; 

4) akcje realizowane na terenie schroniska i na terenie Miasta Skierniewice informujące o schronisku i zachę-

cające do adopcji. 

3. Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości po pod-

pisaniu umowy adopcyjnej z właścicielem schroniska. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów. 

1. Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów wykonywane jest przez lekarza weterynarii w schronisku 

zgodnie z zawartą przez Miasto Skierniewice umową na opiekę  nad bezdomnymi zwierzętami. 

2. Usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4  

pkt 9 programu. 
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§ 9. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym. 

Zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym znajdującym się w Balcerów 15 C, 

na zasadach określonych umową zawartą między Miastem Skierniewice  a prowadzącą te gospodarstwo 

Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną Skierniewianka. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie 

wyznaczonym administracyjnymi granicami Miasta Skierniewice, realizowana jest zgodnie z zawartą przez 

Miasto Skierniewice umową z lekarzem weterynarii p. Joanną Michalską prowadzącą Gabinet Leczniczy Dla 

Zwierząt VET-MEDIC przy ul. Miedniewickiej 25 w Skierniewicach na świadczenie ww. opieki. 

2. Postępowanie ze zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych polega na: 

1) przyjmowaniu przez lekarza weterynarii, określonego w ust. 1, od funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji 

oraz uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Skierniewice, a w uzasadnionych przypadkach od innych 

osób prawnych lub fizycznych, zgłoszeń o pojawieniu się zwierzęcia wymagającego podjęcia działań wete-

rynaryjnych będących przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1; 

2) niezwłocznym, po otrzymaniu zgłoszenia (tj. do 30 minut) dojeździe lekarza weterynarii do miejsca pobytu 

zwierzęcia; 

3) zbadaniu przez lekarza weterynarii zwierzęcia i podjęciu decyzji o jego leczeniu bądź eutanazji; 

4) poddaniu zwierzęcia przez lekarza weterynarii stosownym zabiegom wynikającym  z decyzji, o której mo-

wa w punkcie 3; 

5) przekazaniu przez lekarza weterynarii zwierzęcia po poddaniu go zabiegom określonym w punkcie 4 do 

schroniska, a w przypadku wyleczenia zwierzęcia wolno żyjącego przekazaniu go do innych jednostek (np. 

nadleśnictwa) lub wypuszczeniu na wolność w miejscu naturalnego bytowania; 

6) zapewnieniu przez Miasto Skierniewice transportu związanego z przekazaniem zwierzęcia do miejsc, o któ-

rych mowa w punkcie 5 w przypadku braku możliwości zapewnienia tego transportu (z uwagi na wagę i 

gabaryty zwierzęcia) bezpośrednio przez lekarza weterynarii. 

Rozdział 4 

Finansowanie programu 

§ 11.  Na realizację programu w 2019 roku planuje się wydatkowanie z budżetu Miasta Skierniewice kwoty 

w wysokości do 700.000 zł., wg następującego podziału: 

1) zadania realizowane w ramach programu na podstawie zawartej umowy na opiekę nad bezdomnymi zwie-

rzętami – do 400.000 zł; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami – do 25.000 zł; 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych, tj. umowę z lekarzem 

weterynarii – do 16.000 zł; 

4) uspakajanie przed wyłapaniem zwierząt agresywnych – do 6.000  zł; 

5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym  – do 3.000 zł; 

6) przeprowadzenie prac remontowo – modernizacyjnych obiektów oraz rozbudowa schroniska poprzez do-

kapitalizowanie Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o.o.  w Skierniewicach  – 250.000 zł. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1  

do Uchwały Nr VI/42/2019 Rady Miasta Skierniewice  

z dnia 28 marca 2019 r. 

DEKLARACJA  OPIEKUNA  SPOŁECZNEGO WOLNO  ŻYJĄCYCH  KOTÓW 

Imię i nazwisko opiekuna 

społecznego 

 

Adres 

zamieszkania 

numer telefonu 

 

Liczba i płeć kotów objętych opieką 

 

Miejsce przebywania kotów 

 

Forma udzielanej opieki 

 

Informacje dodatkowe (np. informacja o ko-

nieczności wykonania zabiegów sterylizacji lub 

kastracji lub usypiania ślepych miotów) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb wynikają-

cych z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Skierniewice w 2019 roku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-

wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000  ze zm.). 

 

  

 podpis opiekuna społecznego 
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