UCHWAŁA NR XXI/217/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Stryków 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 i 1815) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2019 r. poz. 122, poz. 1123) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Stryków na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie
Paweł Kasica
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Załącznik do uchwały Nr XXI/217/2020
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Stryków w 2020 roku.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma zastosowanie
do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich przebywających na terenie Gminy Stryków.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Stryków;
2) Schronisku - należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad bezdomnymi zwierzętami
domowymi z Gminy Stryków - „Schronisko i Hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA”, Jasionka, ul.
Skośna 15, 95-100 Zgierz, Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny 10203404;
3) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);
4) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2020 roku;
5) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem statutowym jest ochrona zwierząt;
6) opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi
i wolno żyjącymi na terenie Gminy Stryków i może współpracować z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 2.
Wykonawcy programu
§ 3. Koordynatorem programu jest Burmistrz Strykowa.
§ 4. Działania związane z realizacją programu prowadzi Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki
Gruntami Urzędu Miejskiego w Strykowie współpracujący z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem
lekarsko – weterynaryjnym przy pomocy:
1) organizacji pozarządowych;
2) Schroniska.
Rozdział 3.
Cel i zadania Programu
§ 5. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 6. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
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7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 4.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 7. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom w Schronisku na podstawie zawartej umowy, która
obejmuje również obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, co zapewnia nie tylko ochronę
ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt.
§ 8. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni.
§ 9. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku, bezpośrednio po ich
przyjęciu.
§ 10. Bezdomne zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie udało się odnaleźć ich właściciela, są trwale
znakowane, poprzez wszczepienie im pod skórę elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane są do bazy
danych, co umożliwia późniejszą ich identyfikację, a podczas wydawania ze Schroniska do przypisania konkretnej,
adoptującej zwierzę osobie.
Rozdział 5.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 11. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane
jest przy współpracy z opiekunami społecznymi i organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.
§ 12. Opieka ta obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie, w miejscu bytowania zwierząt karmą zakupioną przez Gminę;
2) finansowanie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów.
Rozdział 6.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 13. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy, jako działanie o charakterze stałym
w ramach zawartej umowy prowadzi Schronisko dla zwierząt w Jasionce.
§ 14. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.
§ 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez właściciela warunków utrzymywania zwierząt lub objawów
znęcania się nad zwierzętami, zwierzę może być odebrane właścicielowi i przekazane pod opiekę gospodarstwa
rolnego wskazanego w § 35.
§ 16. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie
2 tygodni obserwacji zostaną przeznaczone do adopcji, z wyjątkiem zwierząt w trakcie udokumentowanego
leczenia.
§ 17. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Rozdział 7.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 18. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, z wyjątkiem zwierząt,
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, są
poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji.
§ 19. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii.
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Rozdział 8.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 20. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez Schronisko poprzez
przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, organizowanie akcji promujących adopcję
zwierząt przebywających w schronisku, w tym umieszczanie zdjęć i danych psów na stronie internetowej
schroniska, szukanie chętnych i oddawania zwierząt do adopcji oraz bezzwłoczne informowanie Gminy
o przekazaniu zwierzęcia do adopcji.
§ 21. Gmina prowadzi działania w zakresie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez
stworzoną elektroniczną lokalną bazę danych zwierząt domowych, dzięki której można szybko znaleźć zagubione
zwierzę lub zaadoptować porzucone.
§ 22. Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Strykowie, na której umieszczane są informacje o zwierzętach
do adopcji wraz ze zdjęciami oraz pełnym opisem wszystkich przebywających w schronisku i nadających się do
adopcji zwierząt jest na bieżąco aktualizowana.
§ 23. Gmina prowadzi rejestr wniosków składanych przez osoby zainteresowane adopcją psów.
§ 24. Gmina zastrzega sobie podjęcie decyzji o oddaniu zwierzęcia do adopcji w zależności od możliwości
spełnienia wymogów stawianych adoptującemu określonych w § 25 pkt 1.
§ 25. Określa się wymagania stawiane adoptującemu:
1) zapewnienie zwierzęciu dożywotnej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków utrzymania;
2) zapewnienie zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych
i koniecznych zabiegów weterynaryjnych;
3) zakazuje się przekazywania zwierzęcia innej osobie, a o jego ewentualnym zaginięciu wraz z wyjaśnieniami
okoliczności należy powiadomić Gminę;
4) w przypadku padnięcia zwierzęcia należy niezwłocznie powiadomić Gminę i fakt ten udokumentować
stosownym zaświadczeniem wydanym przez lekarza weterynarii.
§ 26. Pracownik Urzędu Miejskiego w Strykowie działający w imieniu Burmistrza dokonuje rejestracji psa do
adopcji i spisuje umowę o adopcję z osobą zainteresowaną adopcją, która staje się nowym właścicielem psa.
§ 27. Osoba, która zawarła umowę o adopcję psa, o której mowa w § 25 odbiera psa ze Schroniska
w Jasionce wraz z dokumentem potwierdzającym odbiór adoptowanego psa, który dostarcza do Urzędu Miejskiego
w Strykowie w terminie 14 dni od dnia odebrania psa do adopcji.
§ 28. Karta do rejestracji musi zawierać:
1) rasę, płeć oraz opis psa;
2) dzień i miejsce wyłapania psa;
3) dzień wydania psa do adopcji;
4) numer identyfikacyjny psa tzw. chip.
§ 29. Ewidencja wszystkich adoptowanych psów jest prowadzona przez Wydział Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Strykowie.
§ 30. Burmistrz wytypuje pracownika Urzędu Miejskiego w Strykowie, do kontroli warunków w jakich
przebywa pies. Kontrola ta odbywa się przed podpisaniem umowy o adopcję psa oraz przed udzieleniem
rekompensaty, o której mowa w § 39 pkt 2, a także może być przeprowadzona w innym czasie.
§ 31. Zapisy zawarte w § 24 - 30 dotyczą wyłącznie mieszkańców przebywających na stałe na terenie Gminy.
Rozdział 9.
Usypianie ślepych miotów
§ 32. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
§ 33. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w Schronisku, w pomieszczeniach wyznaczonych na ten cel.
§ 34. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.
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Rozdział 10.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 35. Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy, które w wyniku zdarzeń losowych tego
wymagają zapewnia gospodarstwo rolne położone w miejscowości Wola Błędowa 79, gmina Stryków.
§ 36. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy
Gminą a właścicielem gospodarstwa rolnego.
Rozdział 11.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
w tym zwierzętom dzikim
§ 37. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, które mają
miejsce na terenie Gminy Stryków i udzielanie pomocy tym zwierzętom dzikim realizowane jest przez
Przedsiębiorstwo „Zwierzyniec” Specjalistyczny Gabinet Weterynaryjny Mateusz Michałkiewicz, ul. Słoneczna 1,
95-002 Glinnik, na podstawie zawartej umowy.
Rozdział 12.
Finansowanie programu
§ 38. Środki finansowe na realizację niniejszego programu pochodzą z budżetu Gminy na 2020 r.
§ 39. Finansowanie przez Gminę zadań realizowanych w ramach niniejszej uchwały limitowane jest
wysokością środków przeznaczonych na realizację programu w uchwale budżetowej Gminy w następującej
wysokości:
1) na realizację zadań określonych w § 6 niniejszej uchwały – kwota 340.689,50 zł;
2) na realizację rekompensat dla podmiotów określonych w § 27 niniejszej uchwały - kwota 1.000 zł na jednego
psa, nie więcej niż 2.000 zł na jeden podmiot, łączny limit na ich realizację w roku 2020 wynosić będzie
5.000 zł;
3) na pozostałe zadania określone w niniejszym programie – 17.000,00 zł.
§ 40. Środki finansowe wydatkowane będą na podstawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2020 zgodnie
z przepisami odrębnymi określającymi tryb wydatkowania tychże środków.
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