
Proiekt

zdnia ...................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

2020 r.z dnia

w sprawie przyj^cia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzqt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z2019r., 
poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815, poz.1571) w zwi^zku z art. 11a ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierz^t (Dz. U. z 2019 r., poz. 122, poz. 1123, poz. 2245) uchwala si^, co nast^puje:

§ 1. Przyjmuje si$ Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t 
w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020, w brzmieniu okreslonym w zal^czniku do uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 

Lodzkiego.
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Zal^cznik do uchwaty Nr..................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia, 2020 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ^TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI 
ZWIERZ^T W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA ROK 2020

Rozdzial 1.
Wprowadzenie

§ 1. 1. Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t w Piotrkowie 
Trybunalskim, zvvany w dalszej cz^sci Programem, jest opracowany na podstawie ustawy o ochronie zwierz^t 
(Dz. U. 2019, poz. 122 t.j. ze zm.).

2. W Programie okreslono zadania, ktorych wybor zostal podyktowany zapisami art. 11a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz^t wraz ze wskazaniem podmiotow realizuj^cych przedmiotowe zadania.

Rozdzial 2.
Cele Programu

§2.1. Zapewnienie opieki zwierz^tom bezdomnym i kotom wolno zyj^cym zterenu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

2. Zapobieganie bezdomnosci zwierz^t bezdomnych.
3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierz^t i kotow wolno zyj^cych.
4. Promowanie prawidlowych postaw i zachowah czlowieka w stosunku do zwierz^t.

Rozdzial 3.
Wykonawcy Programu

§ 3. Realizacj? zadan w ramach Programu prowadz^:
1. Miasto Piotrkow Trybunalski, zwane w dalszej cz$sci Miastem, w zakresie koordynatora zadah, poprzez 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urz^du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Schronisko dla Bezdomnych Zwierz^t w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malopolskiej 3 - Podole, 

prowadzone przez Miasto, zwane w dalszej cz^sci Schroniskiem. W imieniu Miasta zadanie to realizowane jest 
przez wybrany podmiot w oparciu 0 umow$, tj. Towarzystwo Opieki nad Zwierz^tami w Polsce oddzial 
w Piotrkowie Trybunalskim, z/s: ul. Malopolska 3 - Podole, 97-300 Piotrkow Trybunalski w zakresie odlawiania 
bezdomnych zwierz^t i sprawowania nad nimi dalszej opieki.

3. Straz Miejska w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie przyjmowania zgtoszeh 0 bezdomnych, rannych 
zwierz^tach, przy wspolpracy ze Schroniskiem.

4. Organizacje spoleczne, stowarzyszenia, fundacje, ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierz^t.
Rozdzial 4.

Zapewnienie bezdomnym zwierz^tom miejsca w schronisku dla zwierzqt
§4.1. Miasto Piotrkow Trybunalski zapewnia opiek? bezdomnym zwierz^tom poprzez utrzymywanie 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierzgt w Piotrkowie Trybunalskim, mieszcz^cego si? przy ul. Malopolskiej 3 - 
Podole.

2. Schronisko przyjmuje i zapewnia opiek? bezdomnym zwierz?tom z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Zwierz?ta nowoprzybyle poddawane s$ kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni.
4. Zwierz?ta chore lub ranne poddawane 53 niezwlocznie leczeniu w Schronisku, bezposrednio po ich 

przyj?ciu.
5. Zwierz?ta przyjmowane sq do Schroniska przez cal^ dob?.
6. Szczegolowy sposob post?powania ze zwierz?tami w Schronisku okresla umowa zawarta pomi?dzy Miastem 

Piotrkow Trybunalski a podmiotem prowadzqcym Schronisko.
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Rozdzial 5.
Opieka nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 5. 1. Miasto sprawuje opiek? nad wolno zyj^cymi kotami zterenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w tym 
ich dokarmianie, poprzez Schronisko.

2. Opieka nad wolno zyj^cymi kotami, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje w szczegolnosci:
1) wspolprac? ze spolecznymi opiekunami kotow wolno zyj^cych, poprzez ustalenie miejsc bytowania oraz ilosci 

kotow wolo zyj^cych;
2) prowadzenie rejestracji spolecznych opiekunow kotow wolno zyj^cych;
3) wydawanie karmy spolecznym opiekunom kotow;
4) sterylizacj? lub kastracj? kotow wolno zyj^cych. Zabiegi wykonywane przez lekarza weterynarii 

wskazanego przez Schronisko. W tym celu spoleczni opiekunowie dostarczaj^ koty wolno zyj^ce do 
wskazanego gabinetu weterynaryjnego;

5) odrobaczanie i zwalczanie pasozytow zewn^trznych;
6) zapewnienie leczenia i opieki w Schronisko rannym lub chorym kotom wolno zyjqcym, jak rowniez kotom po 

wykonanych zabiegach sterylizacji lub kastracji;
7) zapewnienie schronienia kotom wolno zyj^cym w ich srodowisku;
8) apele do wlascicieli budynkow wielorodzinnych o umozliwianie schronienia kotom wolno zyj^cym, poprzez 

przystosowanie obiektow tak, aby koty wolno zyj^ce znalazly schronienie przed zimnem i mrozem.
Rozdzial 6.

Odtawianie bezdomnych zwierzqt
§6.1. Odlawianiu podlegaj^ zwierz^ta domowe i gospodarskie, ktore uciekly, zabl^kaly si? lub zostaly 

porzucone przez czlowieka, a nie istnieje mozliwosc ustalenia wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiek^ 
zwierz? dot^d pozostawalo zterenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Odlawianie bezdomnych zwierz^t z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, jako dzialanie o charakterze 
stafym realizuje podmiot prowadz^cy Schronisko. Zgloszenia od mieszkahcow Miasta o bezdomnych zwierz?tach 
przyjmuje Straz Miejska i Schronisko.

3. Odlawianie zwierz^t bezdomnych moze bye prowadzone za pomoc^ specjalistycznego sprz?tu, ktory 
nie b?dzie stwarzal zagrozenia dla zycia i zdrowia wylapanych zwierz^t, a takze nie b?dzie zadawai im cierpienia.

4. Transport bezdomnych zwierz^t b?dzie odbywal si? srodkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierz^t.

5. Zapewnienie w razie potrzeby przez Schronisko pomocy lekarsko - weterynaryjnej podezas odtawiania 
zwierzqt.

6. Odlowione zwierz?ta domowe podlegajq niezwlocznemu przewiezieniu do Schroniska.
7. Odlowione zwierz?ta gospodarskie podlegaj^ przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 

10 ust. 1.
Rozdzial 7.

Obligatoryjna sterylizaeja albo kastraeja zwierzqt w Schronisku dla zwierzqt
§ 7. 1. Miasto realizuje obligatoryjna sterylizacj? albo kastracj? zwierz^t w Schronisku.
2. Zabiegom, o ktorych mowa w ust. 1, nie podlegaj^:

1) zwierz?ta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na mozliwosc zgloszenia si? wlasciciela 
lub opiekuna;

2) zwierz?ta, u ktorych istnieje przeciwwskazania do wykonania zabiegow z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
3. Zapewnienie osobom adoptuj^cym zwierz?ta niepoddane zabiegom sterylizacji lub kastracji przed 

opuszczeniem Schroniska, mozliwosci bezplatnego dokonania tych zabiegow w terminie pozniejszym.
4. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mog^ bye wykonywane tylko przez lekarza weterynarii.

Strona 2Id: B0030830-9E65-45CD-896B-E65E8F5C29FF. Projekt



Rozdziat 8.
Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt

§8. 1. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierz^t domowych jest realizowane przez Schronisko, 
glownie poprzez przekazywanie zwierz^t przebywaj^cych w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierz^t 
przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, organizacj? imprez promuj^cych adopcj? zwierz^t 
oraz dni otwarte w Schronisku.

2. W przypadku zwierz^t oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmuje dzialania maj^ce na celu 
ustalenie dotychczasowego wlasciciela poprzez sprawdzenie danych zapisanych w bazie zwierz^t oznakowanych, 
identyfikuj^cych wlasciciela oraz nawi^zanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierz^cia.

3. Zwierz$ta przebywaj^ce w Schronisku mogg bye przekazane do adopcji po odbyciu 14- dniowej 
kwarantanny i po przeprowadzeniu koniecznych zabiegow lekarsko-weterynaryjnych oraz po oznakowaniu 
mikroczipem.

4. Adoptowac zwierz? ze Schroniska moze tylko osoba fizyezna pelnoletnia, posiadaj^ca dowod tozsamosci, po 
podpisaniu umowy adopcyjnej.

5. Prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych na rzecz zwierz^t bezdomnych, zapobiegania ich 
bezdomnosci oraz promowanie prawidlowych postaw i zachowah cztowieka w stosunku do zwierz^t.

6. W przypadku zwierz^t gospodarskich poszukiwanie wlasciciela bezdomnego zwierz^cia odbywa si? poprzez 
zamieszczenie ogloszenia wraz ze zdj?ciem na stronie internetowej Miasta przez okres 14 dni od daty umieszczenia 
zwierz?cia w gospodarstwie rolnym, o ktorym mowa w § 10 ust.l.

Rozdzia! 9.
Usypianie slepych miotow

§ 9. 1. Usypianie slepych miotow odbywa si? zgodnie z Ustaw^ o ochronie zwierz^t.
2. Bezplatne usypianie slepych miotow wykonywane jest w Schronisku w stosunku do zwierz^t bezdomnych 

oraz kotow wolno zyjqcych.
3. Zabiegi usypiania slepych miotow wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony przez Schronisko, przy 

spelnieniu nast?pujqcych wymogow:
1) zwierz? usypiane musi bye traktowane - do ostatniej chwili zycia - lagodnie i przyjaznie, nalezy zaoszcz?dzic

mu trwogi i dodatkowych udr?czeh;
2) sam zabieg uspienia powinien bye wykonany w sposob humanitarny w pomieszczeniach do tego

przeznaczonych.
4. Po uspieniu zwloki zwierz?ce pozostawia si? w Schronisku w celu przekazania ich do utylizaeji.

Rozdziat 10.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz^t gospodarskich

§10.1. Gospodarstwo rolne przy ul. Kr?tej 52 w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje i zapewnia opiek? 
bezdomnym zwierz?tom gospodarskim zterenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Szczegolowy sposob post?powania ze zwierz?tami gospodarskimi okresla umowa zawarta z wlascicielem 
gospodarstwa rolnego.

Rozdziat 11.
Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z udziatem zwierz^t

§11.1. Schronisko zapewnia calodobow^ opiek? weterynaryjn^ dla zwierz^t bezdomnych domowych 
poszkodowanych w zdarzeniach drogowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Schronisko odpowiedzialne jest za niezwloczne przewiezienie bezdomnego zwierz?cia domowego z miejsca 
zdarzenia drogowego do Schroniska i udzielenie mu opieki oraz pomocy weterynaryjnej.

3. W pozostalych przypadkach z udziatem zwierz^t calodobow^ opiek? weterynaryjn^ zapewnia lecznica 
weterynaryjna pn.: Prywatna Praktyka Weterynaryjna Miroslaw Kacprzyk, z/s ul. Konecka 28, 97-330 Sulejow.

Rozdziat 12.
Plan znakowania zwierzqt w gminie

§ 12. 1. Znakowanie zwierz^t z terenu Miasta realizuje:
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1) Miasto, poprzez umozliwienie wiascicielom psow zamieszkafym na terenie Miasta bezplatnego i trwalego 
oznakowania zwierz^t i ich rejestracj? w bazie danych Safe Animal. Trwale oznakowanie polega na 
wszczepieniu przez lekarza weterynarii elektronicznego transpondera (czipa) pod skor$ psa we wskazanych 
przez Miasto gabinetach weterynaryjnych,

2) Schronisko, poprzez obligatoryjne znakowanie elektronicznym transponderem (czipem) zwierz^t przyj^tych 
i przebywaj^cych w Schronisku oraz ich rejestracj? w bazie danych Safe Animal.

Rozdzial 13.
Finansowanie Programu

§ 13. 1. Srodki finansowe na realizacj? zadah wynikaj^cych z Programu zabezpieczone zostaly w budzecie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 r.

2. Srodki finansowe, o ktorych mowa w ust. 1, przeznacza si? na realizacj? ponizszych dzialah:
1) 900 90013 § 2830 - IGK-37/G - 820.000,00 zl - Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie 

bezdomnych zwierz^t:
a) zapewnienie bezdomnym zwierz?tom miejsca w schronisku dla zwierzgt;
b) zapewnienie opieki nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmianie;
c) odlawianie bezdomnych zwierz^t z terenu Miasta;
d) wykonywanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierz^t przebywaj^cych w schronisku dla zwierz^t;
e) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierz^t;
f) usypianie slepych miotow;
g) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z udzialem zwierz^t 

bezdomnych;
h) znakowanie bezdomnych psow w schronisku za pomoc^ elektronicznych mikroczipow.

2) 900 90013 § 4300 i § 4210 - IGK-38/G - 7.000,00 zl - znakowanie psow
- elektroniczna identyfikacja i rejestracja psow posiadaj^cych wlascicieli oraz zakup czipow.

3) 900 90013 § 4110 14170 - IGK-42/G - 13.500,00 zl - realizacja programu opieki nad zwierz?tami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierz^t na terenie miasta:

- zapewnienie miejsca dla zwierz^t gospodarskich w gospodarstwie rolnym;
4) 900 90013 § 4300 - IGK-40/G - 33.000,00 zl - wydatki biezqce dotycz^ce bezdomnych zwierz^t oraz zwierzqt 

lesnych:
- zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej z udzialem pozostalych zwierz^t;

5) 900 90013 § 4300 - IGK-42/G - 4.000,00 zl - realizacja programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomnosci zwierz^t na terenie miasta:

- akcje edukacyjne,
- zakup budek dla kotow wolno zyj^cych.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrko^Trybunalskiego

Adarrykarrewnik 
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UZASADNIENIE
w sprawie przyj^cia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzejt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020

Uchwalenie przez Rad§ Miasta Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020 jest obligatoryjnym 
zadaniem gminy i wynika z ustawy o ochronie zwierz^t (Dz.U.2019. 122 t.j.)- Artykut 11a 
powyzszej ustawy zobowi^zuje gminy corocznie - do dnia 31 marca - do podj$cia uchwafy 
przyjmuj^cej program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwierz^t. Stanowi to wypetnienie obowi^zku zapobiegania bezdomnosci zwierz^t i zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierz^tom przez gmin^.

Program zgodnie z zapisami ustawy obejmuje w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezdomnym zwierz^tom miejsca w schronisku dla zwierz^t;
2) opiek§ nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odtawianie bezdomnych zwierz^t;
4) obligatoryjn^ sterylizacj^ albo kastracj§ zwierz^t w schroniskach dla zwierz^t;
5) poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierz^t;
6) usypianie slepych miotow;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz^t gospodarskich;
8) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z 

udziatem zwierz^t,
9) ponadto moze obejmowac plan znakowania zwierz^t (fakultatywnie).

Wypetniaj^c ustawowy obowi^zek przygotowano Program opieki nad zwierzptami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020, 
ktory stanowi zat^cznik do niniejszej uchwaty. Obejmuje on swoim zakresem realizacj§ 
wszystkich zadah ustawowych.
Program realizowany i finansowany jest ze srodkow budzetowych zaplanowanych na rok 2020, 
dz.900, rozdziat 90013, § 2830, § 4110, § 4170 i 4300 , § 4210 na dziatania dot.:

1) zapewnienia bezdomnym zwierz^tom miejsca w schronisku dla zwierz^t;
2) sprawowania opieki nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmiania;
3) odtawiania bezdomnych zwierz^t z terenu Miasta;
4) wykonywania obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierz^t przebywaj^cych w schronisku;
5) poszukiwania wtascicieli dla bezdomnych zwierz^t;
6) usypiania slepych miotow;
7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz^t 
gospodarskich;
8) zapewnienia catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z 
udziatem zwierz^t bezdomnych i pozostatych zwierz^t;
9) znakowanie zwierz^t.

W Programie wskazano koordynatora, realizatorow poszczegolnych zadah oraz wysokosc 
srodkow finansowych planowanych na ich realizacj§.

Projekt przedmiotowej uchwaty zostat przekazany do zaopiniowania Powiatowemu 
Lekarzowi Weterynarii, zarz^dcom obwodow towieckich, organizacjom spotecznym, tj. 
podmiotom, o ktorych mowa w art. 11a. pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierz^t (Dz. U. 2019.122 t.j.).

W celu realizacji obowi^zku ustawowego zasadne jest przyj^cie uchwaty w sprawie
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przyj^cia programu opieki nad zwierzptami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwierzqt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020.

W1CEPREZWENT MIASTA 
rybunalskiego

KIEROWNIK
■-'feraiu Gospoda/kfyKomunalnej 

Ochrony ^naaowiska
Aripm Kanewnik

Barbara Kro!
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