
UCHWAŁA NR IX/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miasto Łowicz w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 122), Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Łowicz w 2019 roku, określając ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań 
realizowanych w 2019 roku.

§ 2. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miasto Łowicz w 2019 roku polega na:

1) odławianiu i umieszczaniu w Schronisku dla Zwierząt w Łowiczu, ul. Katarzynów 113, 99-400 Łowicz, 
zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Miasto Łowicz. Interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt na 
terenie Gminy Miasto Łowicz realizowane jest przez Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. 
Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz;

2) odławianiu i umieszczaniu w Schronisku dla Zwierząt w Łowiczu, ul. Katarzynów 113, 99-400 Łowicz, 
zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności chorych, rannych i poszkodowanych w innych wypadkach 
losowych lub takich, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców, na zgłoszenie organizacji społecznych, 
mieszkańców, Policji i innych służb porządkowych oraz zapewnienie im całodobowej opieki 
weterynaryjnej przez lekarza weterynarii, z którym Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Łowiczu 
posiada zawartą umowę na świadczenie przedmiotowych usług, tj. Przychodnię Weterynaryjną – 
Popławscy S.C., ul. Starościńska 5b, 99-400 Łowicz;

3) objęciu opieką zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Łowiczu poprzez zapewnienie im 
właściwych warunków bytowania;

4) zapewnieniu opieki weterynaryjnej zwierzętom przetrzymywanym w Schronisku dla Zwierząt w Łowiczu;

5) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych lub innych zdarzeń 
z udziałem zwierząt, wymagających pomocy weterynaryjnej;

6) aktywnym poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt przebywających 
w Schronisku dla Zwierząt w Łowiczu przy współpracy z grupą wolontariuszy oraz organizacjami 
społecznymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, poprzez 
zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych bezdomnych zwierząt w prasie lokalnej, na stronie internetowej 
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Urzędu Miejskiego w Łowiczu www.lowicz.eu, a także forach i portalach internetowych związanych 
z problematyką bezdomności wśród zwierząt;

7) zmniejszaniu populacji psów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów przebywających 
w Schronisku dla Zwierząt w Łowiczu, za wyjątkiem przypadków stwierdzenia przez lekarza weterynarii 
przeciwskazań zdrowotnych;

8) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów psów bezdomnych;

9) umożliwieniu bezpłatnego usypiania ślepych miotów psów i kotów, tym właścicielom, których zwierzęta 
w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela;

10) edukacji mieszkańców Gminy Miasto Łowicz w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań 
człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 
i opiekunach zwierząt przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;

11) podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami 
ustawy;

12) znakowaniu psów przyjmowanych do Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu poprzez wszczepienie 
mikroprocesora ułatwiającego szybką identyfikację zwierzęcia;

13) współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności 
zwierząt. `

§ 3.  Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie realizowana poprzez:

1) podejmowanie interwencji przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz lekarzem weterynarii, 
z którym Gmina Miasto Łowicz posiada zawartą umowę na świadczenie usług weterynaryjnych względem 
wolno żyjących kotów, tj. Przychodnię Weterynaryjną – Popławscy S.C., ul. Warszawska 1a, 99-423 
Bielawy;

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom wolno żyjącym;

3) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących oraz organizacjami społecznymi, których 
statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w zakresie ich dokarmiania;

4) program ograniczania rozrodczości kotów wolno żyjących w zakresie sterylizacji oraz kastracji kotów;

5) dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących.

§ 4. Zapewnia się opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Miasto Łowicz za pośrednictwem Pana 
Jacka Gajdy, będącego właścicielem gospodarstwa rolnego zlokalizowanego we wsi Pilaszków 7, Gmina 
Łowicz.

§ 5. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 
Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

2.  Na realizację zadań określonych w § 2 przeznacza się kwotę 160.000,00 zł, natomiast na realizację 
zadań określonych w § 3 przeznacza się kwotę 35.500,00 zł.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
Przewodniczący Rady

Henryk Zasępa
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