
 

 

UCHWAŁA Nr …………….. 

RADY GMINY ŁOWICZ 

z dnia ………………………… r. 

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łowicz w 2022 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. 713, 1378), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada Gminy Łowicz uchwala, co następuje: 

§  1.  Uchwala się "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Łowicz w 2022 roku", w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łowicz. 

§  3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Łowicz w 2022 roku 

 

Rozdział  1  

Postanowienia ogólne 

§  1.   

1.  Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Łowicz uchwały w sprawie "Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Łowicz w 2021 r.", jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

2.  Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, gospodarskich 

przebywających w granicach administracyjnych Gminy Łowicz, w tym w szczególności do 

psów i kotów. 

§  2.  Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łowicz; 

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łowicz; 

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm); 

4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łowicz w 2021 roku; 

5) Schronisku - należy przez to rozumieć - Schronisko pod nazwą PSIAKOWO i spółka, 

zlokalizowane w Piotrowicach 24A; 

6) Przychodni weterynaryjnej - należy przez to rozumieć Przychodnię Weterynaryjną 

S.C. TOMVET - PSIAKOWO ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz. 

§  3.  Realizację Programu prowadzi Gmina współdziałając w szczególności z: 

1) jednostkami organizacyjnymi Gminy; 

2) Komendą Powiatową Policji w Łowiczu, Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Łowiczu, Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łowiczu, lekarzami 

weterynarii w Łowiczu; 

3) organizacjami społecznymi, w tym w szczególności z organizacjami pożytku 

publicznego, których statutowym celem działania jest opieka nad zwierzętami; 

4) kołami łowieckimi działającymi na terenie Gminy. 

 

Rozdział  2  

Cele i zadania Programu 

§  4.   

1.  Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Łowicz oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 



2.  Powyższy cel będzie realizowany m.in. poprzez n/w zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

 

Rozdział  3  

Zapobieganie bezdomności zwierząt 

§  5.   

1.  Ograniczenie bezdomności zwierząt następuje poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, w 

szczególności psów i kotów, a także usypianie ślepych miotów przyjętych do Schroniska. 

2.  Obligatoryjnie przeprowadza się zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 

Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych 

zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

§  6.  Zapobieganie bezdomności zwierząt następuje również poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad 

zwierzętami mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie 

obowiązków ciążących na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta; 

2) zachęcenie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy do włączenie treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą 

ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację; 

3) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji 

mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach; 

4) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na 

temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we 

współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 

 

Rozdział  4  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

§  7.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łowicz realizują: 

1) Gmina poprzez zawarcie umowy z wybranym Schroniskiem na wyłapywanie i 

dożywotnią opiekę nad bezdomnymi zwierzętami lub do czasu znalezienia im nowych 

właścicieli; 



2) Schronisko poprzez: 

a) odławianie z terenu Gminy bezdomnych zwierząt, 

b) przyjmowanie zwierząt bezdomnych do Schroniska, 

c) opiekę nad zwierzętami, wyżywienie zwierząt oraz zapewnienie zwierzętom w 

razie potrzeby pomocy weterynaryjnej, 

d) znalezienie nowych właścicieli zwierzętom przyjętym do Schroniska; 

3) Przychodnia weterynaryjna, z którą Gmina zawarła umowę na zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej. 

§  8. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie przez: 

1) sporządzenie rejestru opiekunów społecznych zwierząt (kotów wolno żyjących); 

2) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają te zwierzęta - 

na podstawie złożonych deklaracji; 

3) dokarmianie wolno żyjących kotów w miejscu ich przebywania w miesiącach 

zimowych, kiedy warunki atmosferyczne są dla kotów najtrudniejsze. Dokarmianie ma na 

celu pomoc tym zwierzętom w przetrwaniu niesprzyjających warunków, a nie 

spowodować wzrost populacji oraz zanik naturalnego instynktu zdobywania pokarmu; 

4) zmniejszenie populacji wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację/kastrację lub w 

uzasadnionych przypadkach uśpienie ślepych miotów; 

5) zapewnienie wolno żyjącym kotom po zabiegu sterylizacji bądź kastracji opieki w 

lecznicy. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie przy udziale opiekunów 

zrzeszonych w organizacjach społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt lub opiekunów niezrzeszonych, działających indywidualnie. 

3. Ustala się zasady sporządzenia rejestru opiekunów społecznych zwierząt. 

1) Opiekun społeczny chcący podjąć współpracę z Urzędem Gminy Łowicz w realizacji 

działań dotyczących opieki nad wolno żyjącymi kotami jest zobowiązany do złożenia 

deklaracji społecznego opiekuna zwierząt - załącznik nr 1 do Programu. 

2) W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji opiekun społeczny składa korektę 

deklaracji - załącznik nr 1do Programu. 

3) Ustala się wzór druku deklaracji/korekty deklaracji opiekuna społecznego zwierząt - 

załącznik nr 1 do Programu. 

 

 

 

§  9.   

1.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łowicz realizuje Gmina poprzez: 

1) zawarcie umowy, o której mowa w § 7 pkt 1 Programu; 

2) bieżącą współpracę ze schroniskiem w zakresie realizacji zadań wynikających z 

Programu oraz podpisanej umowy, o której mowa w § 7 pkt 1. 

2.  Na obszarze Gminy wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w zależności 

od potrzeb. 



3.  Wyłapywaniem objęte są zwierzęta bezdomne, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia 

właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd przebywały. 

4.  Zwierzęta będą wyłapywane po stwierdzeniu przez pracowników Urzędu Gminy, Policję, 

zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzęta pozostają bez 

opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

5.  Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez pracowników Schroniska, którzy dysponują 

odpowiednimi urządzenia i środkami do wykonywania usług i zapewniają warunki określone 

w przepisach, na podstawie zawartej umowy. 

6.  W przypadkach niemożności skorzystania z usług Schroniska, Gmina doraźnie zleci 

odłowienie zwierzęcia podmiotom i organizacją pozarządowym, które posiadają 

przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt, a także odpowiedni sprzęt. 

Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane do schroniska po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem Gminy. 

§  10.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odławianych z terenu Gminy 

Łowicz odbywać się będzie w następujący sposób: 

1) poprzez prowadzenie przez Schronisko na podstawie zawartej umowy działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddania ich do adopcji osobom 

gotowym zapewnić zwierzęciu należyte warunki bytowania; 

2) stronę internetową Urzędu Gminy Łowicz - www.gminalowicz.pl zawierającą 

informacje na temat możliwej adopcji; 

3) ogłoszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz. 

§  11.  Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza 

weterynarii w Przychodni weterynaryjnej lub Schronisku. 

§  12.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) Przychodnia weterynaryjna, z którą Gmina ma zawartą umowę poprzez zapewnienie 

dyżuru lekarza weterynarii; 

2) Gmina poprzez zawarcie umowy z przychodnią weterynaryjną w zakresie opieki 

weterynaryjnej. 

§  13.  Określa się następujące zasady opieki, o której mowa w § 12: 

1) Lekarz weterynarii zatrudniony w przychodni weterynaryjnej zobowiązany będzie 

niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od policji lub straży pożarnej udać się na miejsce 

przebywania zwierzęcia i udzielić mu pomocy bądź w razie potrzeby zabrać do 

przychodni weterynaryjnej i otoczyć go opieką weterynaryjną; 

2) Za swoją usługę na podstawie zawartej umowy przychodnia weterynaryjna wystawi 

Gminie fakturę. 

§  14.  Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

wskazuje się gospodarstwo w miejscowości Jamno 66. 

 



Rozdział  3  

Postanowienia końcowe 

§  15.  Źródłem finansowania programu w 2022 roku jest budżet Gminy Łowicz, w którym 

zabezpieczone są środki w wysokości 150.000,00 zł w tym na: 

1) odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom, sterylizację 

bezdomnych zwierząt w schronisku - 85.000,00 zł; 

2) opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych, zapewnienie opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych- 60 000,00 zł; 

3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1 000,00 zł; 

4) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 2 000,00 zł; 

5) usypianie ślepych miotów – 1 000,00 zł; 

6) działania edukacyjne – 1 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy  

Łowicz w 2022 roku 

 

DEKLARACJA* / KOREKTA DEKLARACJI* 

OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt:………………………………………… 

Adres zamieszkania:.............................................................................................................. 

Numer telefonu:……………………………………………………………………………. 

Liczba kotów wolno żyjących objętych opieką:…………………………………………… 

Miejsce przebywania zwierząt:.............................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

Oświadczam, iż opiekuję się zadeklarowanymi zwierzętami, które przebywają we 

wskazanym powyżej miejscu. 

Zobowiązuję się informować Urząd Gminy Łowicz o wszelkich zmianach danych 

podanych powyżej, w tym o fakcie zaprzestania udzielania zadeklarowanej przeze mnie 

pomocy. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla 

potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łowicz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

r.). 

 

..................................................   ................................................................. 

miejscowość i data      czytelny podpis opiekuna społecznego zwierząt 

 

 



Potwierdzam, iż zadeklarowane powyżej koty wolno żyjące przebywają we wskazanym 

przez opiekuna społecznego miejscu.  

.................................................. .................................................................  

miejscowość i data      czytelny podpis właściciela/zarządcy nieruchomości 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

  

 

 

 


