UCHWAŁA NR XLII/279/2021
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2021"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 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 Miasto Sieradz na rok 2021", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Sieradza i zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
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Załącznik do uchwały Nr XLII/279/2021
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 marca 2021 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO SIERADZ
NA ROK 2021
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Zakres i zadania realizowane przez gminę Miasto Sieradz, zwaną dalej miastem, w ramach „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2021”,
zwanego dalej Programem, obejmują:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach 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) plan znakowania zwierząt;
10) plan sterylizacji suk i kotek lub kastracji psów i kotów.
Rozdział 2
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt
§ 2. Odławianie zwierząt bezdomnych, polegające na ich wyłapywaniu i transporcie do miejsc zapewnienia im
opieki ma charakter stały.
§ 3. Wyłapaniu podlegają w pierwszej kolejności: psy agresywne, zaniedbane, wychudzone, zagrażające
bezpieczeństwu mieszkańców, wymagające pomocy lekarsko-weterynaryjnej.
§ 4. 1. Czynności

związane

z odławianiem

bezdomnych

zwierząt

podejmowane

są

niezwłocznie

po otrzymaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu, na podstawie zawiadomienia o fakcie i miejscu pobytu
bezdomnego zwierzęcia.
2. Zawiadomienia o fakcie i miejscu pobytu bezdomnego zwierzęcia można kierować do:
1) Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza, pod numer telefonu 43 826-61-40 lub 43 826-61-39,
poniedziałek - piątek 7.30-15.30;
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2) Straży Miejskiej w Sieradzu, na numer telefonu 43 822-37-05, całodobowo we wszystkie dni tygodnia lub na
bezpłatny numer alarmowy 986, całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
3. Zawiadomienia

o fakcie

i miejscu

pobytu

bezdomnego

zwierzęcia

podlegają

sprawdzeniu

co do ich zasadności i konieczności odłowienia zwierzęcia. Zawiadomienia przyjęte przez Straż Miejską w Sieradzu
przekazywane są do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza.
4. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone jest przez schronisko Przytulisko i Hotel dla Zwierząt
Domowych „FUNNY PETS” Szturma Marta z siedzibą Czartki 49b, 98-200 Sieradz, na podstawie zawiadomień
przekazanych przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza.
5. Odławianie zwierząt bezdomnych, obcych rodzimej faunie, w szczególności zwierząt mogących stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa, prowadzone jest przez Urząd Miasta Sieradza we współpracy ze Strażą Miejską
w Sieradzu, gabinetami weterynaryjnymi z terenu miasta Sieradza i innymi podmiotami zajmującymi się hodowlą lub
chowem takich zwierząt.
§ 5. 1 Wyłapane bezdomne psy z terenu miasta, podlegają przewiezieniu do schroniska Przytulisko i Hotel dla
Zwierząt Domowych „FUNNY PETS” Szturma Marta z siedzibą Czartki 49b, 98-200 Sieradz.
2. Wyłapane

zwierzęta

bezdomne

obce

rodzimej

faunie

podlegają

przewiezieniu

do

miejsc

ich przetrzymywania, prowadzonych przez osoby bądź podmioty zajmujące się ich chowem, hodowlą lub handlem.
3. Wyłapane bezdomne zwierzęta gospodarskie w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia podlegają
przewiezieniu do gospodarstwa rolnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 185 w Sieradzu, w którym właściciel tego
gospodarstwa zapewni im odpowiedni dobrostan.
§ 6. 1. Bezpośrednio po odłowieniu bezdomnych psów następuje:
1) utrzymanie wyłapanych psów w schronisku przez okres do 24 godzin od momentu dostarczenia psów
do schroniska, w celu umożliwienia właścicielom lub opiekunom odebrania wyłapanych psów;
2) bezzwłoczne skontaktowanie się przedstawiciela schroniska z właścicielem lub opiekunem psa w przypadku
posiadania przez zwierzę czipa umieszczonego w bazie danych lub innego identyfikatora pozwalającego na
ustalenie właściciela lub opiekuna psa i przekazanie psa właścicielowi lub opiekunowi;
3) przeprowadzenie badania klinicznego;
4) zaczipowanie każdego psa nieposiadającego czipa w terminie nieprzekraczającym 5 godzin od momentu
dostarczenia psa do schroniska.
2. Po upływie 24 godzin odłowione psy poddawane są kwarantannie, podczas której prowadzone
są szczegółowe oględziny i ocena stanu zdrowia wraz z udzieleniem niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
niezbędnych szczepień profilaktycznych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
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3. Po odłowieniu schronisko, w którym przetrzymywane są psy bezdomne podejmuje także działania w celu
odnalezienia właściciela lub opiekuna wyłapanego psa we współpracy z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Sieradza oraz z organizacjami pozarządowymi w tym z lokalnym stowarzyszeniem Na Psią Łapę - Sercem Psa
Sieradz, które w ramach swojej działalności statutowej prowadzą działania w zakresie ochrony zwierząt. W przypadku
ustalenia danych właściciela lub opiekuna, schronisko, o którym mowa w § 5 ust. 1, informuje tę osobę o miejscu
przetrzymywania zwierzęcia.
§ 7. Zwierzęta bezdomne, które nie znajdą nowego właściciela, mają zapewniony dożywotnio byt i opiekę
w schronisku, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub innym schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym miasto będzie
posiadało umowę na zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt.
§ 8. W przypadku podejrzenia wścieklizny lub innych chorób zakaźnych oraz w sytuacji pokąsania człowieka
przez zwierzęta bezdomne, zwierzęta te poddaje się obserwacji na odrębnych zasadach i w miejscu wyznaczonym
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu.
Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 9. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie miasta, realizuje się poprzez współpracę miasta
z wybranymi gabinetami weterynaryjnymi na podstawie odrębnych umów, z organizacjami społecznymi, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w tym z lokalnym stowarzyszeniem Na Psią Łapę - Sercem Psa
Sieradz oraz ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) zapewnienie opieki rannym kotom, przez gabinet weterynaryjny prowadzony przez Spółkę Jawną MAGvet M.
Szturma A. Swiniarska G. Swiniarska, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 92/94, 98-200 Sieradz;
2) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, z którymi miasto
współpracuje. Miasto realizuje to zadanie poprzez dwukrotny zakup w ciągu roku karmy dla kotów wolno
żyjących i jej rozdysponowanie wśród opiekunów kotów wolno żyjących posiadających legitymacje wydane przez
Prezydenta Miasta Sieradza za pośrednictwem przedstawicielki społecznych opiekunów kotów wolno żyjących
legitymującej się legitymacją nr 1, Pani Marii Laszczyk.
3) sterylizację wolno żyjących kotek oraz kastrację wolno żyjących kotów (z odrobaczeniem, odpchleniem,
czipowaniem oraz dwudniowym okresem rekonwalescencji po zabiegu) przez przychodnię weterynaryjną
„Zwierzyniec” prowadzoną przez Panią Jagodę Leyko-Małas, z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 84C.
3. Miasto w pełni finansuje koszty zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących lub kastracji kotów wolno
żyjących, które prowadzone są przez przychodnię weterynaryjną, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt. 3. Zabiegi
sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących finansowane ze środków miasta dokonywane są po zgłoszeniu
do przychodni weterynaryjnej, przez pracowników Urzędu Miasta Sieradza lub po złożeniu przez mieszkańca miasta,
w uzgodnieniu

z Referatem

Ochrony

Środowiska,

odpowiedniego

wniosku

potwierdzającego,

iż

dany

kot jest zwierzęciem wolno żyjącym. Ww. wniosek należy złożyć, w Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza,
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.
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Rozdział 4
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 10. 1. Miasto realizuje obligatoryjną sterylizację/kastrację zwierząt, które po przebytej kwarantannie
pozostają w schronisku, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Zabiegi sterylizacji/ kastracji prowadzone są tylko przez lekarza weterynarii, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela
lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
Rozdział 5
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 11. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez schronisko, o którym mowa
w § 5 ust. 1, w którym przetrzymywane są zwierzęta, na warunkach określonych w zawartej ze schroniskiem umowie
(Nr WOR-Z.272.124.2020 z dnia 31.12.2020 r.).
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest również przez miasto i organizacje
pozarządowe, które w ramach swojej działalności statutowej prowadzą działania w zakresie ochrony zwierząt.
3. Zwierzęta przebywające w schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14-dniowej
kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych zgodnie z regulaminem schroniska.
4. Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia, po podpisaniu umowy adopcyjnej.
Rozdział 6
Usypianie ślepych miotów
§ 12. 1. Koszt uśpienia ślepego miotu spoczywa na jego właścicielu.
2. Miasto w pełni finansuje koszty usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących oraz bezdomnych psów
w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.
3. Określa się następujące etapy przeprowadzania zabiegu usypiania ślepych miotów:
1) miasto wskazuje gabinet weterynaryjny, który dokonuje zabiegów usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów
i psów;
2) zabiegów usypiania dokonuje lekarz weterynarii w gabinecie weterynaryjnym, o

którym

mowa

w pkt 1,

we wskazanych prawem okolicznościach;
3) zabiegi usypiania ślepych miotów finansowane ze środków miasta dokonywane są w stosunku do zwierząt, które
zostały dostarczone do lekarza weterynarii w gabinecie weterynaryjnym, o którym mowa w pkt 1 oraz po
podpisaniu oświadczenia potwierdzającego, iż dany ślepy miot pochodzi od bezdomnego zwierzęcia;
4) po wykonanym zabiegu lekarz weterynarii przekazuje uśpione zwierzęta do utylizacji podmiotowi, z którym ma
podpisaną stosowną umowę w tym zakresie.
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Rozdział 7
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
§ 13. Miasto wskazuje pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego
zlokalizowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 185 w Sieradzu, w którym będą umieszczane zwierzęta
gospodarskie w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia. Właściciel wyżej wymienionego gospodarstwa zapewni
zwierzętom gospodarskim odpowiedni dobrostan.
Rozdział 8
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 14. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt interwencję podejmują pracownicy gabinetu
weterynaryjnego prowadzonego przez Spółkę Jawną MAGvet M. Szturma A. Swiniarska G. Swiniarska, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 92/94, 98-200 Sieradz, zgodnie z podpisaną w tym zakresie z miastem umową. Gabinet ten
zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną poszkodowanym w wypadkach zwierzętom.
Rozdział 9
Plan znakowania oraz sterylizacji suk i kotek lub kastracji psów i kotów dla właścicieli zwierząt, którzy
zamieszkują na terenie miasta Sieradza.
§ 15. 1 Miasto zapewnia właścicielom psów i kotów, zamieszkałym na terenie miasta Sieradza, możliwość
wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji suk i kotek, kastracji psów i kotów oraz trwałego znakowania tych
zwierząt w ramach projektu „Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację psów i kotów”.
2. W celu wzięcia udziału w przedmiotowej akcji należy być mieszkańcem miasta Sieradza oraz w czasie jej
trwania, złożyć odpowiedni wniosek w Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200
Sieradz oraz odebrać potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w akcji.
3. Po uzyskaniu ww. potwierdzenia, właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do gabinetu
weterynaryjnego, z którym miasto posiada podpisaną umowę w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
4. W ramach wykonywania zabiegów sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów, u zwierząt
poddawanych zabiegom, obligatoryjnie wykonywany jest również w tym samym terminie, zabieg trwałego
znakowania elektronicznym identyfikatorem (czipem). Zabieg obowiązkowego trwałego znakowania, nie dotyczy
zwierząt już oznakowanych.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonania zwierzęciu wyłącznie trwałego
znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa).
Rozdział 10
Inne metody zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta
§ 16. Miasto promuje działania mające na celu zapobieganie powiększania się populacji bezdomnych zwierząt
na

jego

terenie.

W celu

zmniejszenia

problemu

bezdomności

podejmowane

są

starania

mające

na celu jego rozwiązanie poprzez:
1) akcje edukacyjne promujące humanitarne traktowanie zwierząt i propagujące opiekę nad zwierzętami;
2) zwiększanie świadomości właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat ich odpowiedzialności za
swoje zwierzęta i ich potomstwo (poprzez działania edukacyjne w lokalnych mediach);
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3) nałożenie określonych obowiązków na mieszkańców miasta posiadających zwierzęta domowe, zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Sieradz stanowiącym załącznik
do Uchwały Nr XXXVI/229/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r., zmienionym Uchwałą
Nr XXXVII/II/243/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 r.;
4) prowadzenie na terenie szkół akcji zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem;
5) podejmowanie działań promocyjnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi w ramach
swojej działalności statutowej działania w zakresie ochrony zwierząt.
Rozdział 11
Finansowanie Programu
§ 17. 1. Finansowanie przez miasto zadań realizowanych w ramach Programu określone jest wielkością
środków przyznanych na ten cel w uchwale budżetowej miasta. W 2021 r. finansowanie poszczególnych zadań
kształtuje się w sposób przedstawiony poniżej:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku (wyłapywanie, tymczasowe utrzymanie, dożywotnie
zapewnienie opieki) – 333.945,00 zł;
2) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 2.000,00 zł;
3) dokarmianie bezdomnych kotów – 5.000,00 zł;
4) sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów – 5.643,00 zł;
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
19.488,60 zł;
6) sterylizacja suk i kotek, kastracja psów i kotów oraz trwałe znakowanie zwierzęcia za pomocą elektronicznego
identyfikatora (czipa) dla właścicieli zwierząt, którzy zamieszkują na terenie miasta Sieradza – 30.000,00 zł;
7) akcje edukacyjne – 2.000,00 zł.
2. Koszty utylizacji martwych zwierząt domowych, niebędących zwierzętami bezdomnymi, ponoszą ich
właściciele.
3. W

zakresie

dotyczącym

zwierząt

gospodarskich

koszty

transportu

zwierząt

do gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela albo
z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.
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