
UCHWAŁA NR VI/54/2019
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2019 r.

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, 2500) i art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Pabianice na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice

Jerzy Błoch
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Załącznik do uchwały Nr VI/54/2019

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 lutego 2019 r.

Rozdział 1
Cele programu oraz ogólne założenia

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej 
„Programem" ma na celu:

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122);

2) zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomności zwierząt;

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym zwierzętom dzikim;

4) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

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

6) zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym.

§ 2. 1.  Realizacja Programu obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie schronienia oraz opieki zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych 
w schronisku dla zwierząt;

2) wyłapywanie oraz transport zwierząt bezdomnych (w tym zwierząt rannych i powypadkowych);

3) zapewnienie całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym i powypadkowym;

4) poszukiwanie właścicieli zwierząt;

5) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;

6) przeprowadzanie adopcji zwierząt;

7) przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności 
poprzez prewencyjną kastrację lub sterylizację zwierząt właścicielskich oraz obligatoryjną kastrację 
i sterylizację zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących;

8) trwałe znakowanie zwierząt poprzez wszczepienie elektronicznego mikroczipa oraz ich rejestrację 
w międzynarodowej bazie danych;

9) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

10) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym;

11) usypianie ślepych miotów;

12) nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi zajmującymi się problemami ochrony zwierząt oraz 
przeciwdziałaniem bezdomności;

13) podejmowanie działań o charakterze edukacyjno- informacyjnym propagującym Program;

14) podejmowanie działań promocyjnych w zakresie promocji czipowania, kastracji i sterylizacji zwierząt 
właścicielskich we współpracy z organizacjami prozwierzęcymi.

2. Koszty realizacji zadań wskazanych w ust. 1, ponosi Gmina Pabianice.

3. Działaniami dotyczącymi opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
zajmują się upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Pabianice we współpracy z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii oraz organizacjami prozwierzęcymi.
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Rozdział 2
Zapewnienie schronienia oraz opieki zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych 

w schronisku dla zwierząt

§ 3. 1.  Zapewnieniem schronienia oraz opieki zwierzętom bezdomnym zajmuje się: Hotel Dla Zwierząt 
i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-
Szkoleniowo-Adopcyjne, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice, z którym Gmina Pabianice ma podpisaną umowę, 
zwany dalej „schroniskiem ".

2. Schronisko zobowiązane jest przyjąć każde zwierzę zgłoszone jako bezdomne przez uprawnionego 
pracownika Urzędu Gminy w Pabianicach w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Schronisko dla zwierząt, z którym gmina Pabianice podpisała umowę zapewnia:

1) właściwe pomieszczenia dla zwierząt, które tam będą przebywać i właściwe warunki ich bytowania;

2) karmę i wodę zwierzętom zgodnie z potrzebami gatunku;

3) niezbędną opiekę weterynaryjną w zakresie profilaktyki, obowiązkowych szczepień i leczenia;

4) wykonywanie sterylizacji, kastracji, sterylizacji aborcyjnych oraz usypianie ślepych miotów zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w ramach działań własnych, oraz we współpracy 
z Gminą, oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się opieką nad zwierzętami, a działającymi na 
terenie gminy Pabianice;

6) utrzymanie zwierząt do czasu ich adopcji, śmierci lub uśpienia w przypadkach określonych odrębnymi 
przepisami;

7) elektroniczne znakowanie zwierząt przyjętych do schroniska oraz niezwłoczne umieszczanie ich zdjęć wraz 
z opisem w swojej bazie danych i międzynarodowej bazie danych ,,SAFE- ANIMAL’’;

8) przekazywanie raz w miesiącu informacji o zwierzętach przyjętych do schroniska (wraz z ich zdjęciami na 
nośniku elektronicznym), oraz o zwierzętach przebywających w schronisku wraz z miesięczną fakturą, oraz 
listą zwierząt przebywających w schronisku wraz z listą wyjść (upadków, adopcji eutanazji, zwroty do 
właścicieli).

4. Urząd Gminy przeprowadza minimum raz do roku kontrolę w schronisku w zakresie prawidłowości 
wykonania zawartej umowy.

Rozdział 3
Wyłapywanie oraz transport zwierząt bezdomnych (w tym zwierząt rannych i powypadkowych)

§ 4. 1.  Na terenie gminy Pabianice wprowadzone będzie wyłapywanie (odławianie) bezdomnych psów na 
interwencjach w uzasadnionych przypadkach.

2. Wyłapywaniem (odławianiem) będą objęte bezdomne psy pozostawione bez opieki, w stosunku do 
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas 
pozostawały a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. W dniu odłowienia lub następnego dnia schronisko przesyła do pracownika Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Pabianice zdjęcie odłowionego psa, czip oraz 
informację o dokładnym miejscu odłowienia psa.

4. W dniu odłowienia lub najpóźniej w następnym dniu po odłowieniu zwierzęcia, Urząd Gminy 
zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o miejscu odłowienia oraz posiadanym przez zwierzę 
czipie / tatuażu / danych z adresatki (jeśli jest) lub nadanym czipie, a także płci, wieku i umaszczeniu 
zwierzęcia wraz z jego zdjęciem.

5. Wyłapaniem oraz transportem zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Pabianice zajmują się:

1) upoważnieni i przeszkoleni pracownicy Urzędu Gminy Pabianice w ramach zadań własnych gminy;

2) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum 
Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice;

3) P.H.U. SANDRA - WOJCIECH STOLARCZYK ul. Dąbrowskiego 34/26, 95-200 Pabianice.
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Rozdział 4
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 5. 1.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie w szczególności poprzez: 
prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę na 
przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, bieżącej informacji o możliwości adopcji psów, wraz z ich opisem 
i dokumentacją zdjęciową, a także promocję na łamach czasopisma ,,Nasza Gmina Pabianice’’.

2. Schronisko, z którym Gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie (odławianie) i utrzymywanie 
bezdomnych zwierząt jest zobowiązane do przekazywania do adopcji bezdomnych zwierząt zainteresowanym 
osobom fizycznym i prawnym, po uprzednim rozpoznaniu czy osoby te są w stanie spełnić warunki właściwej 
opieki nad zwierzęciem.

3. Adopcji dokonuje się w formie przyjętej przez schronisko.

4. Czip zwierzęcia adoptowanego przepisywany jest na nowego właściciela zwierzęcia.

5. W uzasadnionych przypadkach Gmina Pabianice może zorganizować i sfinansować transport zwierzęcia 
ze schroniska do nowego domu.

6. Osoby fizyczne i prawne, które adoptują psa pochodzącego z terenu gminy Pabianice a przebywającego 
w schronisku, z którym gmina ma podpisaną umowę, otrzymają przez okres jednego roku pomoc w postaci 
pokrycia kosztów opieki weterynaryjnej.

7. Opieka weterynaryjna  prowadzona będzie w Przychodni Weterynaryjnej ,,VETMEDIC’’ Pabianice ul. 
Kopernika 15.

Rozdział 5
Przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt oraz zapobieganie ichbezdomności 

poprzez prewencyjną kastrację lub sterylizację zwierząt właścicielskich
oraz obligatoryjną kastrację i sterylizację zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących

§ 6. 1.  Gmina Pabianice prowadzi bezpłatną prewencyjną kastrację lub sterylizację zwierząt 
właścicielskich z terenu Gminy Pabianice na następujących zasadach:

1) z programu bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich może skorzystać właściciel każdego 
psa i kota zameldowany na terenie Gminy Pabianice;

2) właściciel zwierzęcia musi wyrazić zgodę na wykonanie zabiegu;

3) warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku w Urzędzie 
Gminy w Pabianicach oraz wyrażenie zgody na zaczipowanie zwierzęcia w trakcie zabiegu, jeżeli 
wcześniej nie posiadało założonego mikroczipu;

4) decyzję o wykonaniu zabiegu ostatecznie podejmuje lekarz weterynarii.

2. Gmina Pabianice realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt w schronisku, na 
zasadach wskazanych w § 3 ust. 3 pkt 4.

3. Gmina Pabianice realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących.

4. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane tylko przez lekarza weterynarii.

Rozdział 6
Trwałe znakowanie psów poprzez wszczepienie elektronicznego mikroczipa oraz ichrejestrację 

w międzynarodowej bazie danych

§ 7. 1.  Gmina Pabianice realizuje obligatoryjne czipowanie wyłapanych psów bezdomnych.

2. Psy niezaczipowane są poddawane zabiegowi wszczepienia mikroczipu niezwłocznie                         po 
odłowieniu.

3. Zabiegi wszczepienia mikroczipu mogą być przeprowadzane tylko przez lekarza weterynarii.

4. Gmina Pabianice prowadzi bezpłatną prewencyjną akcję czipowania psów właścicielskich z terenu 
Gminy Pabianice. Akcja prowadzona jest w Przychodni Weterynaryjnej „VETMEDIC” Pabianice,               ul. 
Kopernika 15 oraz bezpośrednio w gospodarstwach na terenie Gminy.

5. Gmina Pabianice realizuje obligatoryjną akcję czipowania kotów wolno żyjących.
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6. Wszystkie mikroczipy są rejestrowane w międzynarodowej bazie Safe-Animal przez upoważnionego 
pracownika Urzędu Gminy w Pabianicach.

7. Zwierzęta zaczipowane wcześniej są bezpłatnie rejestrowane w międzynarodowej bazie danych przez 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Pabianicach.

Rozdział 7
Zapewnienie całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym i powypadkowym

§ 8. 1.  Gmina zapewnia i finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim 
jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.

2. Opieka weterynaryjna określona w ust. 1 realizowana jest po zadysponowaniu takiej potrzeby przez 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Pabianicach lub Policji.

3. Opiekę dla zwierząt rannych w przypadku zdarzeń drogowych świadczy Klinika Weterynaryjna Braci 
Mniejszych w Konstantynowie Łódzkim ul. Jana Pawła II 37.

4. Całodobowy transport zwierząt, które brały udział w zdarzeniach drogowych na terenie gminy Pabianice, 
zapewnia P.H.U. Sandra Wojciech Stolarczyk z siedzibą w Pabianicach ul. Dąbrowskiego 34/26.

5. W sytuacjach wyjątkowych pomocy zwierzętom może udzielić inny lekarz weterynarii wezwany na 
miejsce zdarzenia przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Gminy Pabianice lub Komendę Powiatową Policji w Pabianicach.

6. W przypadkach ustalenia właściciela zwierzęcia, które uległo wypadkowi, właściciel jest zobowiązany 
do zwrócenia Gminie poniesionych kosztów leczenia i przeprowadzonej akcji ratunkowej.

Rozdział 8
Zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi

§ 9. 1.  Wolno żyjące koty na terenie Gminy Pabianice podlegają opiece gminy.

2. Koty wolno żyjące nie są wyłapywane i przekazywane do schroniska z uwagi na odgrywanie znaczącej 
roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni w ekosystemie Gminy.

3. Organizowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

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

2) powoływanie społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

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

4) zapewnianie bezpłatnej sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących zgłoszonych przez społecznych 
opiekunów kotów wolno żyjących;

5) zapewnianie opieki rannym lub chorym kotom;

6) trwałe znakowanie kotów wolno żyjących poprzez wszczepienie mikroczipa oraz rejestrację kotów w bazie 
Safe-Animal z zaznaczeniem miejsca ich bytowania;

7) usypianie ślepych miotów wolno żyjących;

8) zapewnienie całorocznego dokarmiania;

9) podejmowanie w uzasadnionych przypadkach innych  interwencji w sprawie kotów wolno żyjących przez 
wyznaczonego pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
Pabianice.

4. Zadania wymienione § 9 ust. 3 pkt1 1 i 8 mogą zostać powierzone jednostkom pomocniczym gminy 
(sołectwom) lub społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.

5. Celowość powołania społecznego opiekuna kotów wolno żyjących każdorazowo konsultowana będzie 
z Radą Sołecką.

6. Dla powołania społecznego opiekuna kotów wolno żyjących wymagana jest zgoda właściciela 
nieruchomości, na której prowadzone będzie dokarmianie.
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Rozdział 9
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym

§ 10. 1.  W celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim, wskazuje się gospodarstwo rolne położone 
w miejscowości Leszczyny Duże, Ryszard Zimoń, chrześcijańska grupa wsparcia misja wśród osób 
uzależnionych i chorych, Pabianice ul. Targowa 4.

2. W uzasadnionych przypadkach i sytuacjach losowych istnieje możliwość wskazania dodatkowego lub 
innego gospodarstwa rolnego.

3. Zapewnia się aby opieka nad odłowionymi zwierzętami w gospodarstwie odbywała się wg następujących 
zasad:

1) zwierzęta winny być przetrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, w pomieszczeniach 
zadaszonych, zabezpieczonych przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, posiadających 
odpowiednią temperaturę i oświetlenie;

2) zwierzęta winny być żywione poprzez dostarczenie im pokarmu i wody w ilości odpowiadającej ich 
potrzebom i zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) zwierzęta winny mieć zapewnioną opiekę weterynaryjną.

Rozdział 10
Współpraca z organizacjami społecznymi zajmującymi się problemami ochrony zwierząt oraz 

przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt

§ 11. 1.  Gmina Pabianice podejmuje współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem 
jest ochrona zwierząt oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

2. Współpraca obejmuje w szczególności: edukację mieszkańców w zakresie prawidłowego traktowania 
zwierząt, propagowanie adopcji, współpracę z zakresu działań zmniejszających liczbę bezdomnych zwierząt 
oraz propagowanie akcji bezpłatnej sterylizacji, kastracji i adopcji zwierząt właścicielskich.

Rozdział 11
Podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym propagujących Program

§ 12. 1.  W ramach Programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno 
informacyjnym:

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego 
traktowania;

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;

3) propagowania adopcji zwierząt bezdomnych;

4) propagowanie programu identyfikacji i rejestracji psów i kotów (czipowanie) oraz przeprowadzanie akcji 
czipowania na terenie gminy;

5) promowanie programu, adopcji, znakowania i sterylizacji( kastracji ) zwierząt domowych na łamach 
czasopisma „Nasza Gmina Pabianice”, na stronie internetowej urzędu, oraz w formie pism obiegowych;

6) promowanie w sołectwach działań Gminy wynikających z przyjętego programu oraz podjęcie w tym 
zakresie współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest opieka nad 
zwierzętami, a które działają na terenie Gminy;

7) delegowanie na zebrania wiejskie oraz otwarte wydarzenia gminne osób zajmujących się 
przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w celu promowania idei  zawartych w niniejszym programie – 
przedstawicieli Urzędu i organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest opieka nad 
zwierzętami, a które działają na terenie Gminy;

8) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt 
domowych a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.

Rozdział 12
Podmioty świadczące usługi oraz współpracujące w zakresie realizacji programu

§ 13. Gmina Pabianice realizuje cele i założenia Programu w szczególności we współpracy z następującymi 
podmiotami:
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1) zapewnienie schronienia oraz opieki zwierzętom bezdomnym oraz czasowo odebranym właścicielowi lub 
opiekunowi:

a) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, 
Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice;

2) wyłapywanie i transport zwierząt (w tym chorych oraz powypadkowych):

a) 
Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko,

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice,

b) P.H.U. Sandra Wojciech Stolarczyk z siedzibą w Pabianicach ul. Dąbrowskiego 34/26;

3) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim:

a) gospodarstwo rolne Leszczyny Duże, Ryszard Zimoń, chrześcijańska grupa wsparcia misja wśród

osób uzależnionych i chorych Pabianice ul. Targowa 4;

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, chorym i powypadkowym:

a) Klinika Weterynaryjna Braci Mniejszych w Konstantynowie Łódzkim ul. Jana Pawła II 37;

5) zapewnienie opieki i opieki weterynaryjnej (kastracje, sterylizacje) kotom wolno żyjącym:

a) powołani społeczni karmiciele kotów wolno żyjących,

b) Przychodnia Weterynaryjna „VETMEDIC” Pabianice, ul. Kopernika 15;

6) czipowanie zwierząt, przeprowadzanie kastracji i sterylizacji:

a) Przychodnia Weterynaryjna „VETMEDIC” Pabianice, ul. Kopernika 15.

Rozdział 13
Finansowanie programu

§ 14. Na realizację Programu na rok 2019 planuje się kwotę 290 000 zł, w tym na:

1) zapewnienie opieki w schronisku oraz transportu i wyłapywania zwierząt - 180 000 zł;

2) działania prewencyjne oraz promocyjne w zakresie ograniczenia bezdomności zwierząt (w tym czipowanie, 
sterylizacja, kastracja) - 37 000 zł;

3) opiekę weterynaryjną dla zwierząt bezdomnych, rannych, powypadkowych - 10 000 zł;

4) transport zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych do Kliniki Weterynaryjnej Braci Mniejszych 
w Konstantynowie Łódzkim - 50 000zł;

5) zakup karmy i opiekę, w tym opiekę weterynaryjną (sterylizacje, kastracje) nad kotami wolno żyjącymi - 
10 000 zł;

6) działania edukacyjne – 3 000 zł.
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