
 

 

UCHWAŁA NR VI/54/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt w Gminie Zelów na rok 2019" 

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt. 15 ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 11a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2019 r. poz. 

122) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie oraz dzierżawców obwodów 

łowieckich działających na obszarze gminy  Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się   ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwie-

rząt w Gminie Zelów na rok 2019”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie 

 

 

Sylwester Drozdowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2555



 

Załącznik do uchwały Nr VI/54/2019 

Rady Miejskiej w Zelowie 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów 

na rok 2019 

WPROWADZENIE 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien po-

szanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). 

„Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałają w tym za-

kresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.” (art.1ust. 3 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt). 

Spis treści: 

1. Postanowienia ogólne. 

2. Cel zadania i wykonawcy programu. 

3. Realizacja poszczególnych zadań i celów działania 

4. Finansowanie programu.. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodar-

skich, a w szczególności  psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy Zelów. 

§ 2. Ilekroć mowa w programie o: 

1) ustawie –  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z  

2019 r. poz. 122; 

2) właścicielu -  należy przez to  rozumieć osobę posiadającą  zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w ni-

niejszym programie; 

3) opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad  zwierzęciem  na terenie 

Gminy Zelów; 

4) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która społecznie pomaga i sprawuje opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Zelów; 

5)  schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt, z którym Gmina posiada zawartą umowę 

na czasowe przetrzymywanie zwierząt z jej terenu do chwili odnalezienia dotychczasowego właściciela 

lub opiekuna, lub do czasu oddania do adopcji; 

6)  zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub in-

nej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

7) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domostwie, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 

8)  kotach  wolno  żyjących (dzikich),  należy  przez  to  rozumieć  koty  urodzone lub żyjące na wolności 

(nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka);  

9) zwierzętach dzikich odnosi się to do zwierząt wolno żyjących stanowiących dobro ogólnonarodowe. 
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Rozdział II 

Cel zadania i wykonawcy programu 

§ 3. 1. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zwany dalej 

„ Programem” ma na celu: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierzą; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

4) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt; 

5) propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów. 

2. Realizacja  programu obejmuje w szczególności następujące zadania: 

1)  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w schronisku dla  zwierząt, z którym Gmina Zelów 

ma podpisaną umowę; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt przez uprawniony podmiot;  

4) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez działania propagujące 

oznakowanie i rejestrację psów, sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypiania śle-

pych miotów;    

5) poszukiwanie właścicieli, opiekunów bezdomnych zwierząt; 

6) ustalenie i wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca  dla zwierząt gospodarskich  wy-

magających opieki;  

7) niesienie pomocy zwierzętom poszkodowanym przez los, potrąconym w kolizjach drogowych, rannym, 

wycieńczonym, chorym, wymagających stałej opieki człowieka oraz szczeniętom i kociętom; 

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

9) współdziałanie z organizacjami społecznymi, szkołami, a przede  wszystkim z mieszkańcami  gminy w za-

kresie edukacyjno-informacyjnym propagującym Program w celu ograniczenia  porzucania niechcianych 

zwierząt przez ich właścicieli; 

3. Wykonawcami programu są: 

1) Gmina Zelów; 

2) Policja, Straż Pożarna; 

3) Organizacje Społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

4) Schronisko dla Zwierząt, z  którym Gmina Zelów ma podpisaną umowę; 

5) Lecznica Weterynaryjna, z którą Gmina Zelów ma podpisaną umowę; 

6) Koła Łowieckie działające na terenie gminy Zelów. 

Rozdział III  

Realizacja poszczególnych zadań i celów działania 

§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt jest podstawowym założe-

niem niniejszego programu.  

1) Gmina Zelów poprzez podpisanie odpowiedniej umowy ze schroniskiem zapewni odławianym bezdom-

nym, zagubionym, wałęsającym się, pozostającym bez opieki właściciela psom: a w uzasadnionych przy-

padkach także kotom miejsce w schronisku. Zgłaszanie bezdomnych psów do schroniska będzie się odby-

wać systematycznie według potrzeb, w możliwie jak najkrótszych terminach. Na podstawie podpisanej ze 

schroniskiem  umowy w  2019r. zadanie to realizować będzie Pan Jacek Wojcieszak prowadzący działal-
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ność gospodarczą pn. "Pies i Kot", "Hotel Pies i Kot" z siedzibą Budy-Grzybek ul. Potockiego 137,  

96- 313 Jaktorów;  

2) odłowione zwierzęta  przewiezione i umieszczone w schronisku będą miały zapewnione schronienie, wy-

żywienie i zostaną poddane  następującym czynnościom: ocenie stanu zdrowia i 14-sto dniowej kwaran-

tannie, ewentualnemu leczeniu, oznakowaniu czipem, szczepieniu  przeciwko  wściekliźnie i ewentualnie  

innym chorobom, sterylizacji albo kastracji; 

3) w schronisku prowadzona będzie ewidencja przebywających tam zwierząt obejmująca historię pobytu każ-

dego zwierzęcia oraz dalszych jego losów (datę adopcji bądź odbioru przez właściciela); 

4) w ramach zawieranych umów Gmina Zelów zapewnia sobie możliwość kontroli realizacji zawartych w 

nich postanowień.  

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

Zapewnienie opieki kotom żyjącym na wolności, nie posiadającym właściciela lub opiekuna będzie 

realizowane  poprzez ustalenie miejsc ich przebywania, organizację na terenie miasta punktów ich dokarmiania  

i zapewnienia im w razie potrzeby opieki weterynaryjnej. Punkty te zostaną wyznaczone, w miarę potrzeb, w 

porozumieniu z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o w Zelowie i Zelowską Spółdzielnią Mieszkaniową. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt: 

1) schronisko dla zwierząt współpracujące z Gminą Zelów na podstawie podpisanej umowy zobowiązane jest 

do przystąpienia do odłowienia bezdomnego zwierzęcia bezzwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin 

od zgłoszenia; 

2) zwierzęta bezdomne będą odławiane  w  jak najkrótszym terminie jednak nie później  niż w ciągu 24 godzin 

od momentu zgłoszenia przez Gminę odpowiedniemu podmiotowi faktu bezdomności  zwierzęcia  na  

terenie  Gminy. Zgłoszenia  będą  dokonywane  telefonicznie, e-mailem lub faksem z określeniem w miarę 

możliwości miejsca przebywania bezdomnego zwierzęcia. 

4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt: 

1) sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, będzie odbywać się obligatoryjnie 

w schronisku dla zwierząt, a wolno żyjących kotów w lecznicy weterynaryjnej, z którą gmina Zelów ma 

zawartą umowę tj. Prywatny Punkt Weterynaryjny Błaszczykiewicz & Chojnacki & Gawlik  

ul. Spółdzielcza 3, 98-113 Buczek,; 

2) koszt zabiegu sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów żyjących na wolności 

pokrywa w całości Gmina Zelów w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie. 

Bezdomne koty będą dostarczane do lecznicy weterynaryjnej przez wolontariuszy, opiekunów społecznych, 

zarządców i administratorów nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu i otrzymaniu skierowania na 

wykonanie zabiegu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Po wykonaniu zabiegu koty 

będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego przebywania lub w uzasadnionych przypadkach 

umieszczane w schronisku.  

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 

1) schronisko dla zwierząt, z którym Gmina ma podpisaną umowę, zgodnie z  tą umową będzie aktywnie 

poszukiwać opiekunów dla bezdomnych zwierząt;  

2) w celu zachęcenia do adopcji bezdomnych zwierząt (psów) pochodzących z terenu Gminy Zelów, 

przebywających pod tymczasową opieką schroniska, z którym podpisana jest umowa na świadczenie tych 

usług, można otrzymać pomoc na adoptowanego psa w postaci zakupu  przez Gminę  karmy i akcesoriów 

w wysokości do 300 zł na każdego zaadoptowanego psa. Pomocą objęte zostaną psy nierasowe (o 

niemożliwej wizualnie do określenia rasy) w wieku powyżej 1 roku. Ponadto mieszkańcy naszej gminy, 

którzy zdecydują się zaadoptować psa będą mogli dodatkowo bezpłatnie oznaczyć elektronicznym czipem 

pozostałe na ich utrzymaniu psy; 

3) w celu uzyskania tej pomocy opiekun adoptowanego psa musi doręczyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego 

w Zelowie ul. Żeromskiego 23 pokój nr 23 lub 12 rachunek zakupu  karmy wystawiony na Gminę Zelów, 

Urząd Miejski w Zelowie, umowę adopcyjną podpisaną ze schroniskiem i oświadczenie o zapewnieniu 
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zużycia karmy dla zaadoptowanego psa. Opiekun psa może otrzymać od Urzędu Miejskiego w Zelowie 

dla podmiotu sprzedającego karmę lub  akcesoria pisemne zapewnienie płatności przez Gminę za pobraną 

karmę;  

4) prowadzone będą działania informacyjne w dostępnych środkach medialnych (Informator Zelowski), na 

stronie www.zelow.pl) zachęcające do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami. W Informatorze 

Zelowskim oraz na stronie Gminy Zelów w zakładce  pieski do adopcji  prezentowane będą  zdjęcia psów 

oczekujących na adopcję oraz   będą tam zamieszczane  ogłoszenia o zaginionych psach jak również psach 

zgłoszonych jako bezdomne, które mogły się zagubić właścicielowi. Zostanie również udostępniony link 

strony internetowej schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę na opiekę nad bezdomnymi psami 

gdzie  będą zdjęcia i informacje o pozostałych  psach aktualnie przebywających w schronisku z terenu  

Gminy Zelów. W przypadku zaginięcia psa będzie można sprawdzić czy przypadkiem nie trafił do 

schroniska. 

6. Ustalenie i wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca  dla zwierząt gospodarskich  

wymagających opieki: 

1) w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających objęcia opieką zwierząt gospodarskich np. koni, krów 

i zapewnienia im schronienia i wyżywienia, zwierzęta te zostaną umieszczone w gospodarstwie rolnym w 

miejscowości Kurówek 37 spełniającym kryteria umożliwiające realizację tego zadania; 

2) w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt Gmina Zelów zawrze stosowną umowę obejmującą pokrycie kosztów utrzymania prze-

kazanych zwierząt gospodarskich. 

7. Niesienie pomocy zwierzętom poszkodowanym przez los, potraconym w kolizjach drogowych, rannym, 

wycieńczonym, chorym, wymagających stałej opieki człowieka oraz szczeniętom i kociętom. 

W ramach programu, każdemu  poszkodowanemu przez los zwierzęciu zostanie  udzielona stosowna doraź-

na pomoc weterynaryjna. W przypadku zwierząt dzikich po udzieleniu im pomocy zostaną przewiezione do 

Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich  w Kole. Bezdomne  zwierzęta domowe po zaopatrzeniu przez lekarz 

weterynarii będą zabrane do schroniska. 

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

Opieka lekarsko-weterynaryjna jaka okaże się celowa i niezbędna w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt będzie świadczona przez Prywatny Punkt Weterynaryjny Błaszczykiewicz & Chojnacki  

& Gawlik ul. Spółdzielcza 3, 98-113 Buczek, z którym Gmina ma podpisaną umowę. 

9. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społe-

czeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów, przy wzajem-

nej współpracy organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, inspekcji 

weterynaryjnej, schroniska dla zwierząt. 

W ramach tych działań promowane będą zagadnienia dotyczące prawidłowych postaw i zachowań człowie-

ka w stosunku do zwierząt, uświadamianie obecnym i potencjalnym właścicielom praw i obowiązków wynika-

jących z faktu nabycia i posiadania zwierzęcia. 

Mając na uwadze ciągły wzrost liczby bezdomnych psów nierasowych o niemożliwym wizualnie do ustale-

nia genotypie zwierząt oraz możliwość udzielenia pomocy naszym mieszkańcom, często poszukującym zagi-

nionych zwierząt będziemy kontynuować promocję dobrowolnego ich oznakowywania elektronicznym czipem. 

Osoby decydujące się na to, będą mogły na koszt gminy oznaczyć swojego psa w lecznicy weterynaryjnej, z 

którą  Gmina Zelów podpisze umowę na świadczenie tych usług. 

Czipowaniem mogą być objęte psy, których właściciele złożą oświadczenie potwierdzające fakt zamieszki-

wania na terenie gminy Zelów oraz aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. Następ-

nie po wypełnieniu przez właściciela psa w lecznicy weterynaryjnej formularza zgłoszeniowego do bazy da-

nych   zostanie  wykonany zabieg polegający na podskórnej iniekcji identyfikatora (mikroprocesora.)  Po wy-

konaniu zabiegu informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną wprowadzone do bazy danych, a 

właściciel psa otrzyma dowód jego elektronicznego oznakowania. W ramach tego programu przeznaczamy na 

ten cel  500 zł. Mamy nadzieję, że wpłynie to na ograniczenie liczby zgłaszanych bezpańskich psów, które 
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mogły zaginąć ich właścicielom. Od właścicieli  zwierząt zależy powodzenie tego zamierzenia i efekt ograni-

czenia ich bezdomności. 

Rozdział IV 

Finansowanie programu  

§ 5. 1. Środki finansowe na realizację założeń programu zostały zabezpieczone  w budżecie  na rok 2019 w 

kwocie 215 000 zł, w tym z przeznaczeniem na:  

1) odławianie i zapewnienie  schroniska bezdomnym zwierzętom – 209 000 zł;  

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami i sterylizację – 4290 zł;  

3) akcję znakowania psów – 500 zł;  

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w zdarzeniach drogowych -1210 zł. 

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego Programu będzie się 

odbywało sukcesywnie, z zachowaniem racjonalności i w przekonaniu o skutecznym sposobie w celu 

ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zelów. 

 Podstawą opracowania Programu są ustawy: 

1.  z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1373). 

2.  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122). 

3. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1967). 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie  

  

Sylwester  Drozdowski  
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