UCHWAŁA NR XXXIV/367/13
RADY MIASTA ZGIERZA
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 11 ust. 1 i
art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002,
z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462,
z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92,
poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. poz. 908, poz. 985) Rada
Miasta Zgierza
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt Gminy Miasto Zgierz, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXII/217/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia
Programu Gminy Miasto Zgierz; opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt;
2) uchwała Nr XXVIII/263/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/217/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia
Programu Gminy Miasto Zgierz opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierz.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Jarosław Komorowski
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Załącznik do uchwały
Nr XXXIV/367/13
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 marca 2013 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz
§ 1. 1. Program obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) zasady opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) zasady odławiania bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) zasady poszukiwania 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;
9) znakowanie odłowionych zwierząt bezdomnych.
2. Program nie dotyczy odławiania i dalszego postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi
(dzikimi).
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela
lub innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawały;
2) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza;
3) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
4) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące
w warunkach niezależnych od człowieka;
5) numerze identyfikacyjnym posiadacza zwierząt – rozumie się przez to numer nadany posiadaczowi
zwierzęcia na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
6) kwarantannie – rozumie się przez to odosobnienie zwierząt w celu ich obserwacji lub badania, które
ma na celu wykluczenie możliwości przeniesienia lub rozprzestrzenienia choroby zakaźnej zwierząt;
7) zwłokach zwierzęcych – rozumie się przez to zwierzęta padłe lub zabite w celu innym niż spożycie
przez ludzi;
8) organizacji społecznej – rozumie się przez to organizację, której statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt;
9) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
10) właścicielu zwierzęcia - rozumie się przez to osobę, która jest właścicielem lub posiadaczem
zwierzęcia.
Id: 34D04F7D-15AF-4BB1-8C98-3CB4BDEA8723. Podpisany

Strona 2 z 6

§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gminy i finansowane jest z budżetu Gminy Miasto Zgierz.
2. Ze środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w budżecie na
rok 2013 w wysokości 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł), wydzielona zostanie kwota
w wysokości 1 % tych środków, z przeznaczeniem na opiekę nad wolno żyjącymi kotami.
§ 4. Właściciele lub zarządcy nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do
ograniczenia liczby zwierząt domowych w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych, z uwagi
na to, że w szczególnych sytuacjach (np. zgon właściciela, hospitalizacja etc.) mogą stać się zwierzętami
bezdomnymi.
§ 5. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Miasto Zgierz ma charakter stały
i podejmowane jest niezwłocznie gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, a także
gdy jest chore lub ranne.
2. Zwierzę bezdomne nie może być odłowione w przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt,
chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.
§ 6. 1. Informacje o znalezionych zwierzętach bezdomnych należy niezwłocznie zgłaszać do Straży
Miejskiej w Zgierzu.
2. Odebranie zawiadomienia przez Straż Miejską w Zgierzu o znalezieniu bezdomnego zwierzęcia
potwierdzone zostaje przez sporządzenie protokołu przyjęcia zgłoszenia o bezdomnym zwierzęciu.
§ 7. W przypadku gdy istnieje możliwość ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego na podstawie
numeru elektronicznego mikroprocesora (transpondera, mikroczipa), znaku identyfikacyjnego psa,
numeru identyfikacyjnego posiadacza zwierząt, tatuażu lub innych posiadanych materiałów
dowodowych, Straż Miejska w Zgierzu lub Policja wszczyna postępowanie wyjaśniające.
§ 8. 1. W przypadku gdy bezpośrednio po uzyskaniu informacji o znalezieniu zwierzęcia bezdomnego
nie ma możliwości ustalenia jego właściciela, Straż Miejska w Zgierzu lub uprawniony do tego naczelnik
wydziału Urzędu Miasta Zgierza podejmuje decyzję o podjęciu akcji odłowienia zwierzęcia.
2. W przypadku gdy istnieje podejrzenie możliwości pozbycia się zwierzęcia domowego, można
odmówić odłowienia zwierzęcia, osobie zgłaszającej, w przypadku gdy:
1) jest to osoba nieletnia;
2) jest pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka;
3) nie jest mieszkańcem miasta Zgierza;
4) nie ma możliwości potwierdzenia lub ustalenia jej danych personalnych.
§ 9. W sytuacjach losowych zwierzęta, które utraciły właściciela (zgon, długotrwały pobyt w szpitalu,
pozbawienie wolności itp.) mogą być uznane za bezdomne i przekazane do schronisk dla zwierząt,
dopiero po zbadaniu sprawy i wydaniu zgody przez uprawnionego do tego naczelnika wydziału Urzędu
Miasta Zgierza.
§ 10. W przypadku znalezienia zwierzęcia bezdomnego, gdy nie ma żadnych wątpliwości, że zwierzę
zostało porzucone w celu wyzbycia się własności, znalazca może stać się jego właścicielem od chwili
jego znalezienia po wyrażeniu zgody przez naczelnika właściwego wydziału Urzędu Miasta Zgierza lub
Komendanta Straży Miejskiej.
§ 11. 1. Akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt prowadzi uprawniony podmiot na podstawie
umowy zawartej z Gminą Miasto Zgierz.
2. Zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok zwierząt bezdomnych lub ich części na
terenie Gminy Miasto Zgierz prowadzi podmiot, o którym mowa w ust. 1.
§ 12. 1. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
2. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach.
§ 13. Zwierzęta bezdomne po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione i przekazane do:
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1) schronisk dla zwierząt;
2) miejsc czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska
określonego w umowie, o której mowa w § 11 ust.1;
3) miejsc kwarantanny.
§ 14. 1. Bezdomne zwierzęta są przekazywane do schronisk dla zwierząt, na podstawie umów
zawartych z Gminą Miasto Zgierz.
2. Akcja wyłapywania zwierząt bezdomnych odbywać się będzie z zachowaniem limitów
miesięcznych, określonych w umowach, o których mowa w ust. 1.
3. W wyjątkowych sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 9 limit miesięczny może zostać
zwiększony po uzyskaniu zgody upoważnionego do tego naczelnika wydziału.
§ 15. Bezdomne zwierzęta odłowione na terenie Gminy Miasto Zgierz zostaną przekazane do
schroniska dla zwierząt przy ul. Partyzanckiej 110 w Pabianicach lub też do innego schroniska dla
zwierząt prowadzonego przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania wynikającego z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) lub
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.).
§ 16. 1. W uzasadnionych przypadkach wyłapane zwierzęta bezdomne będą miały zapewnioną
całodobową opiekę weterynaryjną, w przypadku gdy zachodzi podejrzenie o udział w wypadku
komunikacyjnym lub innych zdarzeniach wymagających natychmiastowej opieki weterynaryjnej oraz
konieczności przeprowadzenia kwarantanny, na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Zgierz.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 opiekę weterynaryjną zapewnia Klinika Weterynaryjna lek.
wet. Jacka Szulca z siedzibą przy ul. Kościuszki 22 w Zgierzu.
3. Odłowione zwierzęta bezdomne przed przewiezieniem do schroniska dla zwierząt podlegają
obowiązkowemu trwałemu znakowaniu w sposób umożliwiający ich identyfikację, przez wszczepienie
pod skórę zwierzęcia elektronicznego mikroprocesora (transpondera, mikroczipa), przez podmiot,
o którym mowa w ust.1.
4. Zwierzęta bezdomne po oznakowaniu są wprowadzane do ogólnopolskiej bazy danych (np. Safe
Animal), jako własność Gminy Miasto Zgierz.
5. Dane personalne ustalonych i nowych właścicieli zwierząt bezdomnych wprowadzane są wyłącznie
do bazy danych prowadzonej przez Straż Miejską w Zgierzu.
§ 17. W przypadku bezdomnych zwierząt gospodarskich opiekę zapewnia gospodarstwo rolne
Ireneusza Olejniczaka z siedzibą przy ul. Jedlickiej 89 w Zgierzu.
§ 18. 1. W przypadku pokąsania człowieka przez zwierzęta bezdomne, zwierzęta te zostają
przewiezione przez uprawniony podmiot do lekarza weterynarii, o którym mowa w § 16 ust. 1 i poddane
kwarantannie w celu wykluczenia objawów klinicznych nasuwających podejrzenie wścieklizny i innych
chorób zakaźnych zwierząt.
2. Jeżeli w trakcie kwarantanny zostanie ustalony właściciel zwierzęcia, jest on zobowiązany do
pokrycia kosztów kwarantanny, kosztów wyłapania i transportu zwierzęcia.
§ 19. Po wyłapaniu i przekazaniu zwierząt bezdomnych do schroniska dla zwierząt, zwierzęta mogą
podlegać następującym zabiegom:
1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;
2) niezbędnym zabiegom chirurgicznym;
3) niezbędnym szczepieniom profilaktycznym;
4) uśmiercaniu w przypadkach i w sposób określony w art. 33 ustawy.
§ 20. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie może realizować organizacja
społeczna lub inny podmiot na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Zgierz.
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2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie może odbywać się wyłącznie po
uzyskaniu wcześniejszej zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, a wszelkie podjęte działania
powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego, tak aby nie stwarzać uciążliwości
dla mieszkańców.
§ 21. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
1) dokarmianie;
2) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji w celu ograniczenia ich populacji,
3) leczenie weterynaryjne, w przypadku zwierząt chorych lub rannych;
4) odrobaczanie i odpchlenie.
2. Kotów wolno żyjących nie wolno odławiać z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 1 pkt 2 i
3.
§ 22. Kotom wolno żyjącym nie wolno utrudniać bytowania w danym miejscu przez zamykanie lub
utrudnianie dostępu do ich naturalnych schronień na terenie zurbanizowanym, jakimi przede wszystkim
mogą być piwnice i poddasza.
§ 23. Usypianie ślepych miotów może odbywać się na podstawie umów zawartych z Gminą Miasto
Zgierz a podmiotami, o których mowa w § 14 ust. 1 i § 16 ust. 1.
§ 24. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które przekazane zostało do schroniska dla
zwierząt lub oddane pod opiekę organizacji społecznych niezależnie od sankcji związanych
z pozostawieniem zwierzęcia bez nadzoru, jest on zobowiązany do pokrycia opłaty zryczałtowanej za
podjęte działania, w tym za:
1) wyłapanie i transport zwierzęcia – 50 złotych brutto (słownie pięćdziesiąt złotych);
2) opiekę weterynaryjną – 50 złotych brutto (słownie pięćdziesiąt złotych);
3) pobyt w schronisku dla zwierząt lub w organizacji społecznej – 50 złotych brutto (słownie
pięćdziesiąt złotych).
§ 25. 1. Zwierzęta bezdomne przebywające w schroniskach dla zwierząt, będą wydane niezwłocznie
właścicielowi po udokumentowaniu praw własności do zwierzęcia oraz po pokryciu kosztów, o których
mowa w § 24.
2. Zwierzę bezdomne nie może być wydane właścicielowi lub do adopcji osobie:
1) nieletniej;
2) będącej pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka;
3) bez potwierdzenia jej danych personalnych.
§ 26. 1. Z zastrzeżeniem § 10 ustala się okres karencji na każde zwierze bezdomne przekazane do
schronisk dla zwierząt, który wynosi 14 dni.
2. Podczas trwania karencji, zwierzęta bezdomne nie mogą być poddawane zabiegom chirurgicznym
(sterylizacja, kastracja, itp.) z wyjątkiem ratujących życie oraz nie mogą być oddane do adopcji.
3. Po upływie okresu karencji zwierzęta bezdomne, które ukończyły pierwszy rok życia poddawane są
obowiązkowym zabiegom sterylizacji lub kastracji i dopiero mogą być oddawane do adopcji.
§ 27. 1. Podczas trwania okresu karencji, schroniska dla zwierząt mają obowiązek poszukiwania
właściciela zwierzęcia bezdomnego przez umieszczenie minimum dwóch ogłoszeń w środkach
masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet).
2. Po zakończeniu okresu karencji, schroniska dla zwierząt mają obowiązek poszukiwania nowych
właścicieli dla zwierząt bezdomnych przez umieszczanie ogłoszeń w środkach masowego przekazu
(prasa, radio, telewizja, internet) i prowadzenie akcji adopcyjnych.
3. Zwierzęta bezdomne mogą być wywożone w celu adopcji poza granice kraju, tylko do państw
będących członkami Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi.
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4. Zabrania się sprzedaży zwierząt bezdomnych oraz ich wystawianie na aukcjach, w tym na portalach
internetowych.
§ 28. 1. W celu nadzoru i kontroli nad zwierzętami bezdomnymi przekazanymi do schronisk dla
zwierząt, obowiązkowo przekazują one niezwłocznie do odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta
Zgierza:
1) dokumenty potwierdzające oddanie zwierzęcia do adopcji;
2) dokumenty potwierdzające przekazanie zwłok zwierzęcych uprawnionemu podmiotowi;
3) informacje o ucieczce zwierzęcia;
4) dokumenty potwierdzające wywiezienie zwierząt bezdomnych poza granice kraju;
5) inne dokumenty o działaniach i czynnościach związanych z opieką nad zwierzętami bezpańskimi.
2. Dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 1 mogą być przekazane uprawnionym organom,
w przypadku prowadzenia postępowań wyjaśniających.
§ 29. 1. W przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia bezdomnego, schroniska dla zwierząt,
przed wydaniem zwierzęcia mają obowiązek ustalenia danych personalnych tej osoby i przekazanie ich
do odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta Zgierza, który poinformuje Wydział Księgowości Urzędu
Miasta Zgierza o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia stosownych działań opisanych w § 30 oraz Straż
Miejską w Zgierzu lub Policję w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających, o których mowa w §
7.
2. W przypadku wszczęcia przez organ do tego upoważniony postępowania wyjaśniającego,
dotyczącego zdarzenia z udziałem wyłapanego zwierzęcia, może ono zostać wydane po zakończeniu
postępowania lub po uzyskaniu zgody jednostki prowadzącej postępowanie.
§ 30. Przed odebraniem zwierzęcia ze schroniska dla zwierząt lub organizacji społecznej właściciel
lub osoba upoważniona musi zgłosić się do Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Zgierza w celu
dokonania wpłaty kwoty, o której mowa w § 24.
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