UCHWAŁA NR XXXIII/360/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pabianice”
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 638) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Pabianice" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/340/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Pabianice" (Dz.Urz.Woj.Łódz. poz.1548).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Krzysztof Rąkowski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9C51D16F-F6A2-4DB1-9996-5AA99348B8C8. Podpisany

Strona 1

Załącznik
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Miejskiej

Nr

XXXIII/360/21
w Pabianicach

z dnia 12 maja 2021 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Pabianice na rok 2021
§ 1. 1. Miasto Pabianice, zwane dalej „Miastem”, podejmuje stałe działania w zakresie
zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Miasto posiada Schronisko dla zwierząt, zwane dalej "Schroniskiem", mieszczące się
w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 110, będące jednostką budżetową Miasta Pabianice.
3. Schronisko jest jednostką realizującą zadania Miasta w zakresie opieki nad zwierzętami na
mocy Statutu.
4. Miasto zapewnia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które ucierpiały w zdarzeniach losowych.
W przypadku zaistnienia konieczności zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w Hotelu dla
zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko Centrum
Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne w spadku, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice,
zwanym dalej Hotelem.
5. Odłowione zwierzęta, które ucierpiały, zbłąkały się, pozostały bez opieki (np. długotrwały
pobyt opiekuna w szpitalu) lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub
innej osoby, pod której opieką zwierzę się znajdowało, umieszczane będą w Schronisku, które
zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom tam przebywającym. W schronisku
umieszczane będą również zwierzęta odebrane właścicielom z uwagi na złe traktowanie.
6. Całodobową opiekę weterynaryjną w Schronisku zapewnia Gabinet weterynaryjny
Paulina Dąbrowska, z siedzibą w Dobroniu przy ul. Wrocławskiej 11B, zwany dalej "Gabinetem.,
7. Każde zwierzę przyjęte do Schroniska podlega badaniu, szczepieniom przeciwko chorobom
zakaźnym, odrobaczeniu, zabezpieczeniu przeciw pasożytom, leczeniu – w zależności od stanu
zdrowia i wieku oraz kierowane jest na 14-dniową kwarantannę.
8. Koty wolno żyjące, które uległy wypadkowi, do chwili odzyskania sprawności będą miały
zapewnioną opiekę przez Gabinet a podczas leczenia i rekonwalescencji będą przebywały
w Schronisku, w szczególnych przypadkach w Gabinecie. Po tym czasie będą wypuszczane
do naturalnego środowiska lub (jeśli zajdzie taka potrzeba) zostaną umieszczone w Schronisku.
§ 2. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje w szczególności:
1) finansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów;
2) odrobaczanie;
3) leczenie wolno żyjących kotów w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się popularnych chorób
typu koci katar i panleukopenia;
4) dokarmianie wolno żyjących kotów w okresie zimowym, gdy samodzielne zdobycie
przez nie pokarmu jest utrudnione ze względu na panujące warunki atmosferyczne;
5) zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom poszkodowanym w wypadkach losowych.
2. Opiekę weterynaryjną dla kotów wolno żyjących zapewnia Gabinet i Przychodnia dla Zwierząt
„Podaj Łapę” Ewa Bajko i Jakub Butkiewicz S.C. w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach przy ulicy
Piotra Skargi 59 zwana dalej Lecznicą .
3. Dokarmianie wolno żyjących kotów prowadzone będzie na terenie ich przebywania przez
zarejestrowanych społecznych opiekunów, za zgodą i w porozumieniu z właścicielem/zarządcą
terenu.
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§ 3. Miasto finansuje zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów, a także czipowania psów i kotów,
których właściciele są pod opieką Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach (MCPS).
§ 4. 1. Zabiegi sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów, a także czipowanie psów i kotów,
których właściciele są pod opieką MCPS będą wykonane przez lekarza weterynarii w Gabinecie,
Lecznicy, lub w Schronisku.
2. Zabiegi te nie będą wykonywane zwierzętom, których wiek lub stan zdrowia nie pozwala
na wykonanie tych zabiegów.
§ 5. 1. Miasto zapewnia stałe odławianie zwierząt bezdomnych.
2. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Pabianice w 2021 roku zajmuje się firma
P.H.U. SANDRA- WOJCIECH STOLARCZYK, ul.Dąbrowskiego34/26,95-200Pabianice.
§ 6. 1. Odłowione zwierzęta, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, po
okresie 14 dni od daty przyjęcia zwierzęcia zostaną zakwalifikowane do wydania osobom chętnym
do ich adopcji oraz poddane zostaną zabiegowi sterylizacji/kastracji.
2. Działania związane z poszukiwaniem właścicieli, m.in. dla zwierząt bezdomnych
przebywających w Schronisku, mogą być prowadzone przy współpracy z wolontariuszami,
organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
oraz społecznymi opiekunami wolno żyjących kotów.
3. Działania, dla zwierząt przebywających w Schronisku, obejmować będą propagowanie strony
internetowej oraz fanpage’u Schroniska przez, m.in. udostępnianie postów z fanpage’u Schroniska.
4. Każde działanie w ramach pomocy przy szukaniu domów dla bezdomnych zwierząt
przebywających w Schronisku musi być zgłoszone i zaakceptowane przez Kierownika Schroniska.
5. Odłowione koty wolno żyjące, które wymagały pomocy weterynaryjnej, po zakończeniu
leczenia będą wypuszczane do naturalnego miejsca bytowania.
§ 7. 1. Miasto zapewnia zabiegi uśpienia ślepych miotów, które wykonywane będą zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, jedynie w uzasadnionych przypadkach.
2. Zabiegi uśpienia ślepych miotów wykonywane są przez lekarza weterynarii w Schronisku.
§ 8. 1. Miasto zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom rannym w zdarzeniach
drogowych i obejmuje je opieką w Gabinecie.
2. Po ustabilizowaniu stanu zdrowia zwierząt przebywających pod opieką weterynaryjną,
będą one przewożone do Schroniska bądź innego miejsca właściwego dla danego gatunku,
z którym Miasto posiada zawartą umowę.
3. Miasto ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt, koszty leczenia zwierząt właścicielskich ponosi właściciel.
4. W celu uniknięcia zdarzeń z udziałem zwierząt właściciele, zarządcy, administratorzy
nieruchomości zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia terenów przed wydostaniem się,
bądź wtargnięciem zwierząt na teren nieruchomości.
§ 9. 1. Zgłoszenia i interwencje w sprawie zwierząt bezdomnych, zbłąkanych, zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt oraz niewłaściwego traktowania zwierząt przyjmuje Schronisko
dla bezdomnych Zwierząt w Pabianicach, ul. Partyzancka 110, pod numerem telefonu:
42 227-08-50 lub 519-326-270 oraz Straż Miejska, ul. Narutowicza 33, nr. tel. 986.
2. Zgłoszenia w sprawie zwierząt gospodarskich przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 4, pod numerem telefonu: 42 22-54-628 oraz Straż Miejska.
§ 10. 1. Miasto prowadzi nieodpłatne znakowanie psów przez ich czipowanie., które obejmuje:
1) nieodpłatne znakowanie
posiadających właściciela;

zarejestrowanych

w Urzędzie
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2) znakowanie psów, przebywających w Schronisku, przed ich wydaniem nowemu właścicielowi;
3) wprowadzanie danych o oznakowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych
SAFEANIMAL.
2. Wszczepienie
bądź w Gabinecie.

„czipa”

wykonywane

jest

przez

lekarza

weterynarii

w Schronisku

3. W przypadku utraty psa oznakowanego lub jego zbycia dotychczasowy właściciel
jest zobowiązany do powiadomienia Urzędu Miejskiego w Pabianicach o zaistniałej zmianie celem
dokonania korekty w prowadzonej przez Urząd bazie.
§ 11. 1. Realizacja Programu finansowana jest z budżetu Miasta Pabianic.
2. W budżecie na rok 2021 zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację Programu:
1) Dz. 900 Rozdz. 90013 § 4300:
a) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta – 20 000 zł,
b) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt: kotów i psów bezdomnych: 11 000 zł
c) ograniczenie bezdomności kotów i psów oraz przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się
popularnych chorób u kotów – 20 000 zł;
2) Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich w przypadku
zdarzeń losowych z ich udziałem – 5000 zł;
3) Dz. 900 Rozdz. 90013 § 4210:
a) zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania - 5 100,00 zł.
3. Zabezpieczone w budżecie miasta kwoty mogą ulec zmianie.
§ 12. Zasady realizacji Programu oraz stosowane w nim druki określa Zarządzenie Prezydenta
Miasta w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pabianice.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Krzysztof Rąkowski
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