
UCHWAŁA NR XVIII/204/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask w 2020 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Łask w 2020 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

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

 
  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/204/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łask w 2020 roku 

Rozdział 1. 
Cele programu 

§ 1. 1.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łask, zwany dalej Programem ma zastosowanie do zwierząt domowych - 
w szczególności psów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

2. Celami Programu są: 
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Łask; 
2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 
4) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim odebranym czasowo ich właścicielom. 

§ 2. Aby osiągnąć cele programu będą podejmowane następujące działania: 
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym miejsc w schronisku; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie zwierząt bezdomnych; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
5) poszukiwanie 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) elektroniczne znakowanie zwierząt z terenu Gminy Łask przyjętych do schroniska; 
10) dobrowolne elektroniczne znakowanie psów właścicielskich oraz sterylizacja (kastracja) kotów 

i psów właścicielskich; 
11) edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz 

promowanie programu. 
Rozdział 2. 

Wykonawcy programu 
§ 3. 1.  Wykonawcami programu są: 

1) Gmina Łask; 
2) Komenda Powiatowa Policji w Łasku; 
3) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny; 
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne Wojtyszki 18, 

Id: E590C4BA-7082-40CD-825E-648ADA7CF014. Podpisany Strona 1



98-277 Brąszewice, zwany dalej Schroniskiem; 
4) społeczni opiekunowie wolno żyjących kotów. 

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni pracownik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku w ramach powierzonego zakresu 
czynności. 

Rozdział 3. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 

dla zwierząt i odławianie bezdomnych zwierząt 
§ 4. 1.  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Łask miejsca 

w schronisku dla zwierząt oraz odławianie i transport bezdomnych zwierząt gmina realizuje oparciu 
o umowę zawartą z Hotelem Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet 
Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne Wojtyszki 18, 98-277 
Brąszewice w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021 r. 

2. Schronisko, z którym Gmina Łask podpisała umowę zapewnia: 
1) właściwe pomieszczenia dla zwierząt, które tam przebywają i właściwe warunki ich bytowania; 
2) karmę i wodę zgodnie z potrzebami gatunku; 
3) niezbędną opiekę weterynaryjną w zakresie profilaktyki, obowiązkowych szczepień i leczenia; 
4) wykonywanie sterylizacji, kastracji 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, mediami lokalnymi, wolontariuszami oraz organizacjami społecznymi, 
których statutowym celem jest ochrona zwierząt; 

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

7) elektroniczne znakowanie zwierząt przyjętych do schroniska oraz zamieszczanie ich zdjęć wraz 
z opisem w swojej bazie danych; 

8) po podpisaniu umowy adopcyjnej z nowym właścicielem wprowadzanie danych do 
Międzynarodowej Bazy Danych „SAFE-ANIMAL”; 

9) przekazywanie raz w miesiącu informacji o zwierzętach przyjętych do schroniska (wraz z ich 
zdjęciami na nośniku elektronicznym), listą zwierząt przebywających w schronisku oraz listą 
wyjść zwierząt (adopcji, upadków, eutanazji, odbiorów przez właścicieli) wraz z fakturą. 
3. Urząd Miejski w Łasku przeprowadzi minimum raz w roku kontrolę w schronisku w zakresie 

prawidłowości wykonywania zawartej umowy. 
Rozdział 4. 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi 
§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi będzie realizowana poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty oraz ich liczby; 
2) sterylizacje (kastracje) kotów oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w okresie od momentu 

wyłapania do momentu wypuszczenia na wolność oraz usypianie ślepych miotów w ramach 
zawartej umowy z wyłonionym podmiotem weterynaryjnym; 

3) dokarmianie kotów wolno żyjących we współpracy ze społecznymi opiekunami kotów z Gminy 
Łask. 
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Rozdział 5. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 6. 1.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez 
umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz Schronisko, z którym gmina 
ma podpisaną umowę, bieżącej informacji o możliwości adopcji zwierząt wraz z ich opisem 
i dokumentacją zdjęciową. 

2. Roznoszenie ulotek na imprezach organizowanych przez gminę. 
3. Schronisko, z którym Gmina Łask ma podpisaną umowę na odławianie i utrzymywanie 

bezdomnych zwierząt jest zobowiązane do przekazywania do adopcji bezdomnych zwierząt 
zainteresowanym, po uprzednim rozpoznaniu czy są w stanie spełnić warunki właściwej opieki nad 
zwierzęciem. 

4. Adopcji dokonuje się w formie przyjętej przez Schronisko. 
5. Zainteresowani, którzy adoptują psa pochodzącego z terenu Gminy Łask, a przebywającego 

w Schronisku, z którym gmina ma podpisaną umowę, są zwolnieni z opłaty od posiadania psa. 
Rozdział 6. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 7. 1.  W celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim w sytuacji nieprzestrzegania przez 
ich właścicieli zapisów Rozdziału 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1840) wskazuje się gospodarstwo rolne pana Longina Siemińskiego położone 
w Wojtyszkach 18, gmina Brąszewice. 

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

Rozdział 7. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadku zdarzeń drogowych oraz innych z udziałem zwierząt 
§ 8. 1.  Z terenu gminy będą także odławiane zwierzęta w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt wraz z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej oraz te, które w wyniku 
zdarzeń losowych utraciły właściciela (np. w wyniku wypadku, zgonu lub pobytu w szpitalu), 
zagrażające bezpieczeństwu ludzi, zebrane z miejsc publicznych. 

2. Zadanie to będzie realizowane przez Schronisko, z którym Gmina Łask ma podpisaną umowę. 
3. W sytuacjach wyjątkowych pomocy zwierzętom może udzielić inny lekarz weterynarii 

wezwany na miejsce zdarzenia przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub 
Komendę Powiatową Policji w Łasku. 

4. Zwierzęta bezdomne, które pogryzły człowieka zostaną odłowione przez Schronisko 
i dostarczone na obserwację do podmiotu weterynaryjnego wyznaczonego przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Łasku. 

5. Zgłoszenia dotyczące zwierząt bezdomnych oraz zwierząt wolno żyjących należy kierować do 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku - nr telefonu 43 6768350 lub 
do Komendy Powiatowej Policji w Łasku - nr telefonu 997, 43 6756911. 
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Rozdział 8. 
Elektroniczne znakowanie oraz sterylizacja 

(kastracja) kotów i psów właścicielskich 
§ 9. Dobrowolne elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów, których właściciele zamieszkują 

na terenie Gminy Łask będzie realizowane na podstawie umowy, zawartej z wyłonionym podmiotem 
weterynaryjnym do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie Gminy Łask. 

§ 10. 1.  W ramach regulacji rozrodczości psów, kotów, których właściciele zamieszkują na 
terenie Gminy Łask, przy pełnym poszanowaniu praw właścicielskich gmina zapewnia: 
1) pokrycie kosztów sterylizacji/kastracji; 
2) psom i kotom poddanym zabiegowi sterylizacji/kastracji opiekę weterynaryjną w okresie od 

dostarczenia do momentu ich odbioru przez właścicieli zwierząt – na podstawie umowy zawartej 
z wyłonionym podmiotem weterynaryjnym. 
2. Kwalifikacja psa/kota do zabiegu sterylizacji/kastracji nastąpi na podstawie właściwego 

wniosku właściciela psa/kota, po uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Łasku, według kolejności wniosków do wyczerpania środków przeznaczonych 
w budżecie Gminy Łask. 

Rozdział 9. 
Finansowanie Programu 

§ 11. 1.  Na realizację programu przeznacza się kwotę 404.889,92 zł, w tym szacunkowo: 
1) zapobieganie bezdomności zwierząt, poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku - 

737.779,83 zł – kwota na dwa lata, 368.889,92 zł – kwota na jeden rok; 
2) pokrycie kosztów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów - 

7.000,00 zł; 
3) zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 4.000,00 zł; 
4) pokrycie kosztów elektronicznego znakowania zwierząt (czipowania psów ) - 4.000,00 zł; 
5) pokrycie kosztów sterylizacji/kastracji psów/kotów, których właściciele zamieszkują na terenie 

gminy Łask - 20.000,00 zł; 
6) pozostałe koszty związane z działaniami dotyczącymi ochrony zwierząt, w tym działania 

promujące czipowanie psów, sterylizację/kastrację psów i kotów oraz zasady humanitarnego 
traktowania zwierząt domowych jak również działania mające na celu zwiększenie ilości adopcji 
psów przebywających w schronisku - 1.000,00 zł. 
2. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 programu, leczenia oraz ich utrzymywania pokrywane są z chwilą jego 
odbioru przez właściciela albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży tych zwierząt. 

§ 12. Realizacja programu następowała będzie w oparciu o: 
1) umowę ze Schroniskiem; 
2) umowę z podmiotami weterynaryjnymi (czipowanie, sterylizacja/kastracja); 
3) wykaz społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; 
4) pisemną zgodę pana Longina Siemińskiego właściciela gospodarstwa rolnego na udział 

w realizacji programu.
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