
Druk Nr % ($046 
Projekt z dnia ~TQYC~., D~GY 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W tODZI 

z dnia 

w sprawie przyjvcia ,,Programu opieki nad mierzetami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomnobci zwierzqt w todzi na rok 2016". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 1 l a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

§ 1. Przyjmuje siq ,,Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnoici zwierzqt w Lodzi na rok 2016", zwany dalej Programem, wraz z tabela, 
realizacji zadah w ramach Programu, stanowi%ce zalqczniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwaly. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc uchwala Nr VIII/153/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 marca 2015 r. 
w sprawie przyjqcia ,,Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnoSci zwierza,t na rok 2015". 

5 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zaiqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Program opieki nad mierzetami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt w Lodzi na rok 2016 

$ 1. Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici 
zwierzqt w Lodzi na rok 2016, zwany dalej Programem, obejmuje: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzqtom miejsca w Schronisku dla Zwierzqt z siedzibq 

w Lodzi (ul. Marmurowa 4); 
2) opiekq nad wolno zyjqcym kotami, w tym ich dokarmianie w sezonie zimowym; 
3) odiawianie bezdomnych zwierzqt; 
4) obligatoryjnq sterylizacjq albo kastracjq zwierzqt w Schronisku dla Zwierzqt z siedzibq 

w Lodzi; 
5) poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwierzqt; 
6) usypianie Slepych miot6w; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich; 
8) zapewnienie caiodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 

z udziaiem zwierzQ; 
9) plan znakowania zwierzqt, obejmujqcy znakowanie ps6w utrzymywanych na terenie 

Miasta Lodzi oraz kotow posiadajqcych wiagciciela; 
10) wskazanie wysokoici Srodkow finansowych przeznaczonych na jego realizacjq oraz 

spos6b wydatkowania tych Srodk6w. 

§ 2. Odiawianie zwierzqt bezdomnych, polegajqce na ich wyiapywaniu i odwozeniu 
do miejsc zapewnienia im opieki ma charaMer staiy. 

$ 3 .  1. CzynnoSci zwiqzane z odlawianiem bezdomnych zwierz@ podejmowane 
sqbezzwiocznie po otrzymaniu informacji o zaistniaiym zdarzeniu, na podstawie 
zglroszenia do: 
1) Strazy Miejskiej w Lodzi; 
2) Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczelistwa w Departamencie Prezydenta 

Urzqdu Miasta Lodzi; 
3) Schroniska dla Zwierzqt z siedzibq w Lodzi. 

2. Odebranie zawiadomienia o fakcie i miejscu przebywania bezdomnego zwierzqcia 
potwierdzone zostaje zgodnie z procedurqprzyjqtq w danej jednostce. 

$ 4. 1. Odiawianie zwierzqt bezdomnych prowadzone jest przez: 
1) Schronisko dla Zwierzqt z siedzibq w Lodzi; 
2) Strai Miejskqw todzi; 
3) organizacje spoieczne, kt6rych statutowym celem dziaiania jest ochrona zwierzqt, 

w oparciu o umowq lub porozumienie zawarte z Miastem L6di; 
4) przedsiqbiorc6w prowadzqcych dziaialnoSC gospodarczq, dzialajqcych na zlecenie Miasta 

Eodzi. 
2. Odiawianie zwierzqt bezdomnych, obcych rodzimej faunie, w szczeg6lnoSci zwierzqt 

mogqcych stanowit zagrozenie bezpieczehstwa, prowadzone jest przez Strai Miejskq 
wlodzi ,  we wsp6ipracy z Zarzdem Zieleni Miejskiej w Lodzi i innymi osobami lub 
podmiotami zajmujqcymi siq hodowlq lub chowem takich zwierzqt. 

$ 5. 1. Wyiapane bezdomne zwierzqta domowe, psy i koty, podlegajqprzewiezieniu do: 



1) Schroniska dla Zwierzqt z siedzibq w todzi; 
2) schroniska dla bezdomnych zwierzqt posiadajqcego umowq zawartq z Miastem Lodi 

na przetrzymywanie zwierzqt i sprawowanie nad nimi opieki. 
2. Wylapane zwierzqta bezdomne obce rodzimej faunie podlegajq przewiezieniu do 

miejsc ich przetrzymywania, prowadzonych przez osoby bqdz podmioty zajmujqce siq ich 
chowem, hodowlq lub handlem. 

3. Wylapane bezdomne zwierzqta gospodarskie podlegajq przewiezieniu do 
gospodarstwa rolnego przy ul. Bronisin 69 w todzi. 

5 6. 1. Po wylapaniu, zwierzqta bezdomne poddawane sq oglqdzinom, ktorych celem 
jest m.in. ustalenie danych ich wiaicicieli lub opiekunow poprzez odczytanie informacji 
identyfikacyjnych zawartych w oznakowaniu w postaci mikroczipa, tatuaiu, kolczyka, 
przywieszki, tabliczki lub innych. 

2. W przypadku ustalenia danych wiaiciciela lub opiekuna, podmiot, o kt6rym mowa 
w 5 4 ust. 1, sprawujqcy czasowq opiekq nad wyiapanym zwierzqciem, poinformuje tq osobq 
o miejscu jego przetrzymywania. 

3. W odniesieniu do wiaicicieli lub opiekun6w odiowionych zwierzqt zagubionych lub 
zabiqkanych, Straz Miejska w Lodzi wyjaSnia okolicznoSci zaprzestania przez nich nadzoru 
lub opieki. 

5 7. Po przewiezieniu do Schroniska dla Zwierzqt z siedzibq w Lodzi, zwierzqta 
podlegajq: 
1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii; 
2) pomocy weterynaryjnej; 
3) szczepieniom profilaktycznym i innym niezbqdnym zabiegom weterynaryjnym; 
4) kwarantannie; 
5) oznakowaniu mikroczipem w przypadku braku trwalego oznakowania lub jego 

nieczytelnoici wraz z jednoczesnym urnieszczeniem danych identyfikacyjnych zwierzqt 
w powszechnie dostqpnych bazach danych; 

6) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji. 

5 8. W przypadku podejrzenia wicieklizny lub innych chor6b zakainych oraz w sytuacji 
pokqsania czlowieka przez zwierzqta bezdomne, zwierzqta te poddaje siq obsenvacji 
na odrqbnych zasadach i w miejscu wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w todzi. 

5 9. W przypadku ustalenia wiaSciciela wylapanego zwierzqcia, jest on zobowipany 
zwr6ciC koszty poniesione przez podmioty, o kt6rych mowa w 5 3 i 5 4 ust. 1, zwiqzane 
z wylapaniem, oznakowaniem, zapewnieniem opieki oraz udzieleniem zwierzqciu pomocy 
weterynaryjnej. 

§ 10. 1. Koszty realizacji Programu pokrywane sq z budzetu miasta todzi i obejmujq 
nastqpujqcy spos6b ich wydatkowania: 
1) na dzialalnoS6 biezqcq Schroniska dla Zwierzqt z siedzibq w Lodzi w wysokoici 

2 043 945,OO zk 
2) ograniczanie bezdomnoici zwierzqt, opiekq nad wolno zyjqcymi kotarni, w szczeg6lnoici 

zakup karmy oraz zapewnienie cdodobowej opieki weterynaryjnej, realizowane przez 
Wydzial Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu 
Miasta Lodzi w wysokoici 177 203,OO zl. 

2. Zadania realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne, o kt6rych mowa w § 4, 
finansowe sq w caioici w ramach limitow wydatk6w na dzidalnoic biezqcq. 



3. WielkoSci 4rodk6w lub zmiany ich wysokogci na realizacjq Programu okreSlane 
sq kaidorazowo w uchwalach budzetowych. 

5 1 1. Zapobieganie bezdomnogci zwierzqt polega na: 
1) zapewnieniu opieki bezdomnym mierzqtom z terenu Miasta Lodzi, w szczeg6lnoSci przez 

poszukiwanie nowych wlaScicieli; 
2) zmniejszaniu ich populacji poprzez: 

a) usypianie Slepych miotbw, 
b) wykonywanie zabieg6w sterylizacji albo kastracji; 

3) znakowaniu przy uqciu  mikroczip6w utrzymywanych na terenie Miasta Lodzi ps6w 
i kot6w wraz z nmieszczaniem danych identyfikacyjnych wlaicicieli lub opiekunow 
w powszechnie dostqpnych bazach danych; 

4) umieszczaniu na stronach intemetowych Schroniska dla Zwierzqt z siedzibq w Lodzi 
informacji o wylapanych zwierzqtach; 

5) zapewnianiu opieki kotom wolno iyjqcym, polegajqcej w szczeg6lnoSci na dokarmianiu, 
szczeg6lnie w okresach niekorzystnych warunk6w atmosferycznych; 

6) prowadzeniu edukacji, kt6rej celem jest zapobieganie bezdornnoSci zwierzqt oraz 
udzielanie pomocy zwierzqtom wolno zyjqcym. 

5 12. 1.Zapewnienie cdodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeli 
drogowych z udzialem zwierzqt realizowane bqdzie: 
1) w przypadku zwierzqt domowych przez: 

a) gabinet weterynaryjny w Schronisku dla Zwierzqt z siedzibq w todzi, w godzinach 
pracy Schroniska, 

b) zaktad leczniczy dla zwierzqt z siedzibq przy ul. Stary Rynek l a  w Lodzi, poza 
godzinami pracy Schroniska dla Zwierzqt z siedzibq w Lodzi, na podstawie umowy 
zawartej z Miastem Lodi; 

2) w przypadku zwierzqt gospodarskich przez zaklady lecznicze dla zwierzqt, na podstawie 
bieiqcych zleceli; 

3) w przypadku zwierzqt dzikich przez LeSnictwo Miejskie w Zarzqdzie Zieleni Miejskiej 
w Lodzi we wsp6lpracy z zakladarni weterynaryjnymi. 

2. Transport mierzqt do Schroniska dla Zwierzqt z siedzibq w Lodzi i zakladu 
leczniczego dla zwierzqt, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b zapewniajq jednostki 
wymienione w 5 4 ust. 1. 



Zaiqcznik Nr 2 
do uchwaiy Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

Tabela realizacji zadah w ramach Programu opieki nad zwierzptami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomnoSci mierzqt w Lodzi na rok 2016 

Odlawianie zwierzqt bezdomnych 

LP. Zadanie 

PSY koty 

Straz Miejska w Lodzi oraz podmioty 
gOspOdarskie dziahjqce na zlecenie Miasta Lodzi 

Schronisko dla Zwierzqt z siedzibq 
w Lodzi, Straz Miejska w todzi oraz 
podmioty dzialajqce na zlecenie Miasta 

obce rodzimej faunie 

Kategoria 
zwierzqt 

todzi 
Shai  Miejska w Lodzi we wspblpracy 
z Zarzqiem Zieleni Miejskiej w todzi 
lub innymi instytucjami i osobami 
specjalizujqcymi sig w chowie i hodowli 
takich zwierz&t 

I 

1 zaklady lecznicze dla zwierw na 

Wykonawca 

2. 

3 .  

I a. znakowanie ps6w i kot6w 

Zapewnienie calodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzen drogowych 

--- 
Zapobieganie bezdomnoSci zwierzqt: 

- 

psy wla6cicielskie 
i koty wla8cicielskie 

4. Zapewnienie opieki przez organizacje spoleczne i spoleczni 
dokmianie  koty wolno iyjqce opiekunowie we wsp6lpracy z Miastem 

psy i koty 

zwierqta 
gospodarskie 

zwierzgta dzikie 

psy bezdomne 

zlecenie Miasta todzi (Wydziah 
Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa 
w Departamencie Spraw Spolecznych 

b. sterylizacja albo kashacja 

c. usypianie Slepych miotow 

Schronisko dla Zwierzqt z siedzihq 
w todzi, zaklady lecznicze dla zwierzqt 
oraz podrnioty dzialajqce na zlecenie 
Miasta Lodzi (Wydzialu Ochrony 
~rodowiska i Rolnictwa 
w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urzgdu Miasta Lodzi) 
zaklady lecznicze dla zwierzqt na 
zlecenie Miasta todzi (Wydzialu 
Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa 
w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urzqdu Miasta Lodzi) 
Lehnictwo Miejskie w Zarzqdzie Zieleni 
Miejskiej w todzi we wsp6lpracy 
z zakladami weterynaryjnymi 

Schronisko dla Zwierz@ z siedzihq 
todzi 

mierzcta domowe, 
w szczeg6lnoSci 

koty wolno zyjq'e 

koty wolno iyjqce 
oraz koty i psy 
wldcicielskie 

Urzgdu Miasta Lodzi) 

zaklady lecznicze dla zwierz@ na 
zlecenie Miasta todzi (Wydzialu 
Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa 
w Departamencie Spraw Spolecmych 
Urzgdu Miasta Lodzi) oraz w Schronisku 
dla Zwierzqt z siedzibqw todzi 

- - 

- - 



Uzasadnienie 

Zgodnie z treiciq art. 11 i l l a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt, 
rada gminy ma obowiqzek przyjq6 w formie uchwaky, w terminie do 3 1 marca kaidego roku 
program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierzqt. 
Celem programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzqtom, udzielanie im pomocy 
oraz ograniczanie populacji zwierzqt bezdomnych. 

Zgodnie z wymogami wynikajqcymi z ustawy o ochronie zwierzqt, projekt Programu 
zaopiniowany zostal przez organizacje spoteczne, kt6rych statutowym celem dzialania jest 
ochrona zwierzqt, zarzqdc6w obwod6w towieckich, dzialajqcych na obszarze gminy oraz 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lodzi. 

Przygotowany przez Prezydenta Miasta Lodzi projekt uchwaly w sprawie przyjqcia 
,,Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierzqt 
wLodzi na rok 2016" jest wypelnieniem obowiqzku wynikajqcego wprost z ustawy 
o ochronie zwierzqt (art. I l a  ust. 6). 


