ZARZĄDZENIE NR 156/2012/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie zmian stawek opłat za świadczone usługi w Schronisku dla Zwierząt
w Pabianicach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. 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 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), w związku z uchwałą Nr
XXIII/257/2000 Rady Miasta Pabianic z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia statutu
Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr
XXVII/219/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 6 kwietnia 2004 r. zarządza się, co następuje:
§1. Działając na podstawie §13 ust. 2 Statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach,
stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu statutu Schroniska dla Zwierząt w
Pabianicach zatwierdza się zmianę cen za usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt w
Pabianicach w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Schroniska dla Zwierząt
w Pabianicach.
§3. Traci moc Zarządzenie Nr 33/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 24 kwietnia
2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt w
Pabianicach.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Zbigniew Dychto

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr ……/2012/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia …. lipca 2012 r.

1. Opłata za pobyt psa posiadającego właściciela w schronisku
− Hotel – 15 zł/dobę
− Opłata za pobyt weekendowy (sobota i niedziela) – 20 zł/dobę
2. Opłata za adopcję psa ze schroniska (sprzedaż psa):
− Szczenięta – 40 zł
− Psy dorosłe nierasowe:
• Pies – 60 zł
• Suka – 80 zł
− Psy dorosłe rasowe oraz w typie rasy – 150 zł
− Psy rasy uznanej za agresywną** oraz ich mieszańce – 300 zł
(ceny zwierząt obejmują zastosowany program profilaktyczny
odrobaczenie, odpchlenie, kastrację/sterylizację oraz znakowanie).

tj.

szczepienia,

3. Opłata za opiekę nad przyjętym psem w wyniku zrzeczenia się psa przez właściciela:
– 100 ÷ 150 zł.
4. W przypadku zrzeczenia się praw do psa muszą być zachowane poniższe warunki:
− brak zaległości w opłacaniu podatku za psa;
− aktualna książeczka szczepień psa;
− oddany pies musi być z terenu Miasta Pabianic.
5. Kierownik Schroniska lub upoważniony pracownik Schroniska może w uzasadnionych
przypadkach, wynikających np. z udokumentowanej trudnej sytuacji, odstąpić od pobrania
opłat lub ustalić cenę usługi indywidualnie.

*
**

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu
ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687).

