
UCHWAŁA NR 127/XV/20 
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pajęczno w 2020 roku" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pajęczno w 2020 roku" w treści stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Leszek Janeczek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 127/XV/20 
Rady Miejskiej w Pajęcznie 
z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

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

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pajęczno ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psó  
i kotów oraz do zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy 
Pajęczno. 

2. Ilekroć w programie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pajęczno; 
2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Pajęcznie; 
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Pajęczna; 
4) Przychodni Weterynaryjnej - należy przez to rozumieć Przychodnia Weterynaryjna Felis 

prowadzona przez Lek. Wet. Agnieszkę Hałaczkiewicz - Czernicką z siedzibą przy ul. 
Kościuszki 83, 98-330 Pajęczno; 

5) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko prowadzone przez Longina Siemińskiego 
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum 
Rehabilitacyjno - Szkoleniowo Adopcyjne z siedzibą w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice; 

6) Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy Pajęczno lub 
innymi jednostkami organizacyjnymi  współpracującymi z Urzędem Miejskim w Pajęcznie; 

7) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pajęczno w 2020 roku. 

Rozdział 2. 
WYKONAWCY PROGRAMU 

§ 2. 1.  Działania związane z realizacją Programu prowadzi Burmistrz Pajęczna przy pomocy 
Referatu Nadzoru Komunalnego, Gospodarowania Nieruchomościami Gminy, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pajęcznie, współpracując w tym zakresie z: 
1) organami Inspekcji Weterynaryjnej; 
2) schroniskiem dla bezdomnych zwierząt; 
3) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

2. Funkcję Koordynatora działań związanych z realizacją programu pełni pracownik Urzędu 
Miejskiego w Pajęcznie, Referat Nadzoru Komunalnego, Gospodarowania Nieruchomościami 
Gminy, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 34 311 15 23 wew. 222. 

Rozdział 3. 
CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. Celem niniejszego Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: 
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1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pajęczno miejsca w schronisku dla 
zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących; 
4) odławianie bezdomnych zwierząt; 
5) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
7) usypianie ślepych miotów; 
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 
Rozdział 4. 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA 
W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

§ 4. Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt z terenu Gminy 
Pajęczno realizowane jest w prowadzonym przez  HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA 
DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, 
CENTRUM REHABILITACYJNO - SZKOLENIOWO - ADOPCYJNE Wojtyszki 18, 98-277 
Brąszewice na podstawie zawartej umowy. 

1. Schronisko zobowiązane jest do: 
1) przyjazdu, wyłapania i dostarczenia do schroniska zwierzęcia; 
2) sprawdzenia przyjmowanych do schroniska zwierząt czytnikiem do mikroczipów czy we 

wcześniejszym okresie były oznakowane, a w takim przypadku podjęcia czynności 
zmierzających do ustalenia poprzedniego właściciela; 

3) w przypadku braku mikroczipa, oznakowanie zwierzęcia; 
4) przeprowadzenie czternastodniowej kwarantanny, obserwacji w kierunku wścieklizny; 
5) prowadzenie ewidencji zwierząt; 
6) wykonanie zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, w tym także kastracji i sterylizacji oraz 

w uzasadnionych przypadkach eutanazji zwierząt; 
7) informowaniu o każdym przypadku eutanazji, zgonu i adopcji zwierzęcia; 
8) sprawowania opieki nad zwierzętami, w tym zapewnienia wyżywienia oraz opieki lekarsko-

weterynaryjnej (szczepień profilaktycznych przeciwko chorobom zakaźnym oraz wściekliźnie). 
Rozdział 5. 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE 
§ 5. 1.  Sprawowanie opieki nad  kotami wolno żyjącymi, realizuje Gmina Pajęczno przy 

udziale Referatu Nadzoru Komunalnego, Gospodarowania Nieruchomościami Gminy, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa poprzez: 
1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych) na podstawie obserwacji lub zgłoszeń, 

w których przebywają koty wolno żyjące; 
2) zapewnienia sezonowego dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich 

przebywania w miarę możliwości i potrzeb; 
3) zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym w miarę możliwości 

i potrzeb; 
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4) poszukiwanie nowych opiekunów dla zwierząt; 
5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) wykonanie zabiegów weterynaryjnych (w tym kastracji i sterylizacji), w ramach umowy 

zawartej  z lekarzem weterynarii. 
2. Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 może zostać powierzona jednostkom 

organizacyjnym gminy, zarządom spółdzielni, wspólnotom mieszkaniowym oraz tzw. opiekunom 
społecznym zwierząt, innym organizacjom i podmiotom. 

Rozdział 6. 
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 6. 1.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pajęczno, obejmuje zwierzęta 
pozostawione bez opieki, w stosunku co 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. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pajęczno ma charakter działania doraźnego 
i realizuje je podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie - Hotel dla Zwierząt 
i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum 
Rehabilitacyjno-Szkoleniowo Adopcyjne w Wojtyszkach, gmina Brąszewice z siedzibą w Łodzi 
przy ul. Suwalskiej 25/27 lok 21, zgodnie z podpisaną umową z Gminą Pajęczno na wykonanie 
usługi. 

3. Podmiot powołany do odławiania bezdomnych  zwierząt, zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów dotyczących środków i urządzeń dopuszczalnych przy odławianiu tych zwierząt. 

4. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod 
opieka schroniska prowadzonego przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński 
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo Adopcyjne 
w Wojtyszkach, gmina Brąszewice z siedzibą w Łodzi przy ul. Suwalskiej 25/27 lok 21na 
warunkach określonych w zawartej przez Gminę ze schroniskiem umowie. 

5. Odłowionym zwierzętom zostanie zapewniona w razie potrzeby pomoc lekarsko - 
weterynaryjna. 

Rozdział 7. 
STERYLIZACJA LUB KASTRACJA ZWIERZĄT 

§ 7. 1.  Gmina Pajęczno realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku 
zgodnie z Regulaminem schroniska prowadzonego przez Longin Siemiński Hotel dla Zwierząt 
i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo 
Adopcyjne w Wojtyszkach.  

2. Zabiegom, o których mowa w § 1,  nie podlegają: 
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na przechodzenie okresu 

kwarantanny, możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna; 
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi 

na stan zdrowia lub wiek. 
3. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących z terenu Gminy Pajęczno realizuje 

Referat Nadzoru Komunalnego, Gospodarowania Nieruchomościami Gminy, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa poprzez wydawanie społecznym opiekunom skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji 
w przychodni weterynaryjnej dla zwierząt, z którą Gmina podpisała umowę. 
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4. Gmina sfinansuje koszty zabiegów sterylizacji samic i kastracji samców kotów 
wolnożyjących w liczbie maksymalnie 10 zwierząt rocznie i dokona zapłaty za wykonane usługi 
bezpośrednio na konto przychodni weterynaryjnej, zgodnie z warunkami zawartej umowy, na 
podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez lekarza przychodni 
weterynaryjnej. 

Rozdział 8. 
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 8. 1.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 
1) akcję pod nazwą „Nie kupuj, adoptuj”, polegającą na wspieraniu psich adopcji i umieszczeniu 

na informacyjnej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pajęcznie zdjęć 
wraz z opisem zwierząt odłapanych z terenu gminy Pajęczno; 

2) lekarzy weterynarii poprzez informowanie o możliwości adopcji oraz poszukiwanie właścicieli; 
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie promocyjnych akcji adopcyjnych; 
4) podmiot prowadzący Schronisko poprzez: 

a) kontakt z właścicielem odłowionego zwierzęcia w przypadku gdy zwierzę było zaczipowane 
i zarejestrowane w bazie SAFE-ANIMAL; 

b) prowadzenie dostępnej dla wszystkich mieszkańców, internetowej bazy zwierząt przyjętych 
do Schroniska, zawierającej zdjęcie oraz możliwie dokładny opis zwierzęcia ułatwiający jego 
identyfikację przez właściciela. 

2. W przypadku zwierząt gospodarskich poszukiwanie właściciela bezdomnego zwierzęcia 
odbywa się poprzez zamieszczanie ogłoszenia wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Pajęcznie przez okres 7 dni od daty umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie 
rolnym. 

Rozdział 9. 
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

§ 9. 1.  Usypianie ślepych miotów realizują: 
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 

miotów pochodzących od zwierząt bezdomnych; 
2) lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług usypiania ślepych 

miotów   bezdomnych psów i kotów wolnożyjących. 
2. Usypianie ślepych miotów może być prowadzone wyłącznie w odniesieniu do zwierząt, które 

są jeszcze ślepe i nie ma możliwości znalezienia dla nich nowych opiekunów. 
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu ich odbioru 

przez odpowiednie służby do tego przeznaczone. 
4. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje lekarz w prowadzonej ewidencji. 

Rozdział 10. 
ZAPEWNIENIE MIEJSCA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT GOPSPODARSKICH 
§ 10. W przypadku czasowego odebrania zwierzęcia gospodarskiego właścicielowi lub 

opiekunowi na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt oraz w sytuacji gdy zwierzę 
gospodarskie może stać się bezdomne, do czasu znalezienia miejsca w schronisku lub znalezienia 
właściciela Gmina przekaże zwierzę na podstawie wyrażonej zgody przez właściciela do 
gospodarstwa rolnego w miejscowości Makowiska przy ul. Radomszczańskiej 116/118, 98-330 
Pajęczno. 
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Rozdział 11. 
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH 

ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt realizowane będzie na podstawie umowy z lekarzem weterynarii Agnieszką 
Hałaczkiewicz - Czernicką prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Przychodnia 
Weterynaryjna Felis z siedzibą: 98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki 83, tel. 578 022 033,  509 423 055. 

Rozdział 12. 
PROMOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW 

§ 12. W ramach Programu Gmina Pajęczno prowadzi edukację społeczeństwa w zakresie 
humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności poprzez: 
1) współpracę z nauczycielami szkół w zakresie włączenia treści programowych w dziedzinie 

ochrony środowiska związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad 
zwierzętami, ograniczaniem liczby zwierzat poprzez sterylizację i kastrację; 

2) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi akcji, konkursów, spotkań 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt, 
zapobiegania ich bezdomności oraz praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania 
zwierzęcia; 

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt; 

4) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań określonych niniejszym 
programem; 

5) wspieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Rozdział 13. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 
§ 13. W budżecie będą zapewnione środki finansowe na realizację zadań Gminy związane 

z niniejszym Programem w wysokości 70.000,00 zł z podziałem na następujące wydatkowanie:  
1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku - 60.000,00 zł; 
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych - 

4.000,00 zł; 
3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie - 300,00 zł; 
4) usypianie ślepych miotów (koty wolno żyjące, zwierzęta bezdomne) w ramach zawartej umowy 

z przychodnią  weterynaryjną - 400,00 zł; 
5) zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących w ramach zawartej umowy  z przychodnią 

weterynaryjną - 2.000,00; 
6) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim - 1.000,00 zł; 
7) utylizacja zwłok zwierząt - umowa z zakładem  utylizacyjnym - 2.000,00 zł; 
8) działania informacyjno - edukacyjne - 300,00 zł. 

§ 14. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Programu sprawuje 
Burmistrz  Pajęczna.
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Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 127/XV/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI*BEZDOMNYCH KOTÓW
w ramach "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pajęczno"

Niniejszym kieruję bezdomne koty zgłoszone przez:...............................................................
na zabieg sterylizacji/kastracji*lub uśpienie ślepego miotu*, który wykonany zostanie w
.............................................................................................................................................................

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: .............szt.
Rodzaj zabiegu: sterylizacja: ...............szt.

kastracja: ...............szt.

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:
.....................................................................

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez:
.....................................................................

..............................................
podpis przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Pajęcznie

wydającego skierowanie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji*koty sa kotami
bezdomnymi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z
realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pajęczno, zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

.................................................... ....................................................
miejscowość, data podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu

*niepotrzebne skreślić
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