
 

 

UCHWAŁA NR VIII/48/19 

RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Błaszki w 2019 roku 

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

poz. 506) oraz art. 11a z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 

po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu i dzierżawców obwodów łowieckich dzia-

łających na obszarze Gminy Błaszki uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Błaszki w 2019 roku. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błaszek. 

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Błaszkach 

 

 

Ireneusz Hendrysiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 maja 2019 r.

Poz. 2747



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/19  

Rady Miejskiej w Błaszkach 

z dnia 28 marca 2019 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

 BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BŁASZKI W 2019 ROKU 

„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). 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Błaszkach uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błaszki w 2019 roku”, 

zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122). 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i 

kotów oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Błaszki. 

§ 2. Celami programu są: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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. Ilekroć w Programie mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Błaszki; 

2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Błaszek; 

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122); 

4) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Błaszki, posiadającą zwierzę lub 

zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie; 

5) programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błaszki w 2019 r.”. 

§ 4. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Błaszek. 

2. Realizując zadania w ramach Programu Gmina Błaszki współpracować będzie z: 

1) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziała-

nie bezdomności zwierząt; 

2) Przytuliskiem i Hotelem Dla Zwierząt Domowych „FUNNY PETS” z siedzibą w miejscowości Czartki 

48B, 98-200 Sieradz; 
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3) gospodarstwem rolnym Pana Cezarego Jasińskiego, we wsi Brończyn 92, 98-235 Błaszki; 

4) Gabinetem Weterynaryjnym, z siedzibą Lubanów 18B, 98-235 Błaszki reprezentowanym przez lek. wet. 

Cezarego Jasińskiego w zakresie opieki weterynaryjnej (w tym przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt) oraz wykonywaniu zabiegów weterynaryjnych zwierząt; 

5) nadleśnictwem zarządzającym lasami na terenie Gminy; 

6) dzierżawcami lub Zarządcami Obwodów Łowieckich na terenie Gminy. 

Rozdział 2 

Realizacja celów i kierunków działania 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom będzie realizowane przez: 

1) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt przez wyspecjalizowaną firmę: Przytulisko i Hotel Dla 

Zwierząt Domowych „FUNNY PETS”, Czartki 48B, 98-200 Sieradz. Odławiane będą także zwierzęta, 

które w wyniku zdarzeń losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, odebranie w wyniku 

nie przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt itp.) utraciły właściciela. Odławianie bezdomnych zwierząt 

będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i 

zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia; 

2) zapewnienie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku Przytulisko i Hotel Dla Zwierząt Domowych 

„FUNNY PETS”, Czartki 48B, 98-200 Sieradz, które spełnia warunki utrzymania wszystkim zwierzętom 

(zagubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i in-

nych określonych w ustawie o ochronie zwierząt) zebranym z terenu Gminy; 

3) obligatoryjną sterylizację i kastrację przeprowadzoną na koszt Gminy Błaszki w schronisku dla zwierząt 

przez pracującego tam lekarza weterynarii po przeprowadzeniu 14-sto dniowej kwarantanny; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zwierząt biorących udział w zdarzeniach 

drogowych realizowane będzie przez Gabinet Weterynaryjny VET, z siedzibą Lubanów 18B, 98-235 

Błaszki reprezentowany przez lek. wet. Cezarego Jasińskiego; 

5) w okresie przetrzymywania zwierząt w schronisku, poszukiwani będą właściciele lub osoby zainteresowa-

ne ich adopcją; 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca opieki zwierząt gospodarskich. Dla Gminy 

Błaszki wyznaczonym gospodarstwem jest: Gospodarstwo rolne Pana Cezarego Jasińskiego, z siedzibą we 

wsi Brończyn 92, 98-235 Błaszki; 

7) koty wolno żyjące, bytujące w piwnicach budynków mieszkalnych są elementem ekosystemu miejskiego,  

a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi dlatego 

nie należy ich wyłapywać, lecz stworzyć warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronie-

nia. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych kotów prowadzona będzie sterylizacja kotek przez Gabi-

net Weterynaryjny VET z siedzibą w Lubanowie 18B, 98-235 Błaszki reprezentowanym przez lek. wet. 

Cezarego Jasińskiego na podstawie odrębnej umowy. Kotki po sterylizacji będą odwożone do miejsc, w 

których zostały odnalezione. W przypadkach niesprzyjających warunków atmosferycznych i niedostatku 

pożywienia, przeprowadzona będzie akcja dożywiania wolno żyjących kotów, przy pomocy wolontariuszy 

i młodzieży szkolnej. 

§ 6. 1. Realizacja zadań, o których mowa w § 5 pkt 1-3 i 5, wykonywana będzie przez podmiot prowadzący 

schronisko dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę. 

2. Zadania, o których mowa w § 5 pkt 4 realizowane będą przez lekarza weterynarii, z którym Gmina za-

warła umowę. 

3. Działania, o których mowa w § 5 pkt 6 realizowane będą przez właściwą komórkę Urzędu Miejskiego. 

4. Zgłoszenia zwierzęcia bezdomnego w celu jego odłowienia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt do-

konują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy podejmują interwencje w przedmiotowym zakresie 

na skutek zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców Gminy. 
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5. W celu zapewnienia bezpiecznego miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku zdarzeń losowych 

lub klęsk żywiołowych, Burmistrz Błaszek w uzgodnieniu z rolnikiem prowadzącym hodowle zwierząt, wy-

znacza gospodarstwo rolne właściwe dla sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy. 

§ 7. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz zmniejszenie populacji zwierząt bezdom-

nych polega na: 

1) ograniczaniu populacji odłowionych zwierząt poprzez ich obligatoryjną sterylizację i kastrację - Gmina 

płaci 50% kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do 

którego dołączony będzie wniosek właściciela zwierzęcia. Zabiegi sterylizacji lub kastracji finansowane są 

tylko właścicielom psów i kotów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wście-

kliźnie. Finansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów w ilości maksymalnie 1 szt. rocznie, nato-

miast bezdomne zwierzęta przebywające w schronisku są poddawane sterylizacji lub kastracji przez leka-

rzy weterynarii sprawujących opiekę nad tym schroniskiem zgodnie z zawartą umową; 

2) usypianiu ślepych miotów - zabiegowi podlegają wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma moż-

liwości zapewnienia dla nich właścicieli. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów 

lub kotów bezpańskich lub posiadających właścicieli; 

3) realizacji programu adopcji zwierząt bezdomnych w porozumieniu ze schroniskiem, lekarzami weterynarii 

oraz organizacjami społecznymi, w tym prowadzeniu Internetowego Biura Adopcji przez schronisko; 

4) organizowaniu przez schronisko wystaw zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu Gminy przeznaczo-

nych do adopcji podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie Gminy; 

5) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku; 

6) prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zwiększenie dostępności do infor-

macji o bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej 

kwestii bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami. 

§ 8. 1. Realizacja zadań, o których mowa w § 7 pkt 1 i 3-6, wykonywana będzie przez podmioty z którymi 

Gmina zawarła umowę. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących porzuconych miotów oraz miotów kotek wolno 

żyjących, Gmina pokryje koszty uśpienia ślepego miotu poza wyznaczonymi podmiotami. 

3. Gmina pokryje koszty sterylizacji kotek i kastracji kotów wolno żyjących, zgłoszonych przez administra-

torów, zarządców budynków mieszkalnych lub przedstawicieli organizacji, których celem statutowym jest 

działanie w zakresie ochrony zwierząt, w ilości znajdującej pokrycie w środkach finansowych założonych na 

ten cel w budżecie. 

4. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, realizuje lekarz weterynarii w uzgodnieniu z upoważnionym pra-

cownikiem Urzędu Miejskiego. 

§ 9. 1. Zadanie, o którym mowa w § 7 pkt 6, realizowane będzie przez Urząd Miejski, placówki oświatowe, 

Centrum Kultury oraz schronisko, we współpracy ze służbami weterynaryjnymi i porządkowymi oraz mediami. 

2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 7 pkt 6, polega na: 

1) wzajemnej współpracy wszystkich instytucji i mediów w propagowaniu humanitarnego zachowania miesz-

kańców wobec zwierząt; 

2) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt; 

3) prowadzeniu zajęć edukacyjnych w zakresie ograniczania zjawiska bezdomności zwierząt; 

4) prowadzeniu akcji utrzymania czystości po swoich zwierzętach, w tym rozdawaniu właścicielom zwierząt 

zestawów higienicznych. 

3. W zakresie działań, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, szczególną rolę pełnią dyrektorzy i nauczyciele 

placówek oświatowych oraz schronisko z którym została podpisana umowa. 

4. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 4, realizuje właściwa komórka Urzędu Miejskiego. 
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Rozdział 3 

Źródła finansowania programu 

§ 10. 1. Na działania objęte programem w 2019 r. Gmina zabezpiecza w budżecie środki w wysokości  

150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na: 

1) umowę ze schroniskiem - 145 000,00 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych); 

2) sterylizację lub kastrację kotów i psów oraz dokarmianie kotów - 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych); 

3) uśpienie ślepych miotów psów lub kotów - 200,00 zł (dwieście złotych); 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej (w tym w przypadkach zdarzeń drogowych) na podstawie 

odrębnej umowy z gabinetem weterynaryjnym - 400,00 zł (czterysta złotych); 

5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych czasowo ich właścicielowi lub opiekunowi na 

podstawie decyzji Burmistrza Błaszek - 400,00 zł (czterysta złotych). 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią pokrycie wydatków na realizację zadań, o których mowa 

w § 5 pkt 1-6, w § 7 pkt 1 i 2 oraz w § 8 ust. 2 i 3. 

Rozdział 4 

Kontrola zwierząt w schronisku 

§ 11. Przewiduje się przynajmniej raz w roku przeprowadzenie przez Gminę kontroli schroniska, w którym 

utrzymywane są zwierzęta, w celu sprawdzenia ilości bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy 

Błaszki oraz warunków ich utrzymania. 

Rozdział 5  

Postanowienia końcowe 

§ 12. Do realizacji Programu ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Gmina może udzielić organi-

zacjom społecznym i innym podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym itp. pomocy w różnych formach, w 

szczególności w postaci: 

1) wsparcia finansowego; 

2) udostępniania lokalu na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym; 

3) promocji podejmowanych działań; 

4) zobowiązania wszystkich podległych gminie jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządo-

wymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt, poprzez podpisanie stosownych porozumień o współpracy 

wzajemnej. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2747


		2019-05-09T08:42:31+0000
	Polska
	Mariusz Kościołek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




