
UCHWAŁA NR LIII/439/22 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Andrespol porozumienia międzygminnego 
z Miastem Łódź na realizację zadania publicznego w zakresie przyjmowania przez Ośrodek Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt w Zarządzie Zieleni Miejskiej z siedzibą w Łodzi dzikich ptaków i ssaków 
wymagających okresowej pomocy człowieka z terenu Gminy Andrespol 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Andrespol porozumienia międzygminnego z Miastem 
Łódź na realizację zadania publicznego w zakresie przyjmowania przez Ośrodek Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt w Zarządzie Zieleni Miejskiej z siedzibą w Łodzi dzikich ptaków i ssaków wymagających okresowej 
pomocy człowieka z terenu Gminy Andrespol. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Andrespol i w BIP Gminy Andrespol. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/439/22 

Rady Gminy Andrespol 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Porozumienie Międzygminne 
z dnia 

w zakresie opieki nad zwierzętami dzikimi z gromady ptaki i ssaki 

zawarta pomiędzy Miastem Łódź, 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Miastem Przyjmującym, a 

Gminą Andrespol, reprezentowaną  przez: 

Pana Dariusza Kubusa – Wójta Gminy Andrespol, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Moniki Sójki, 

zwanym dalej Gminą Przekazującą 

lub łącznie zwanymi dalej ..Stronami” 

Na podstawie art. 10 ust. 1. art. 18 ust. 2 pkt 12. art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.). art. 46 w związku z art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.). uchwały Nr 
…...…… 2021 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia……...…2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Miasto Łódź  porozumienia międzygminnego z Gminą Andrespol na realizację zadania publicznego w zakresie 
opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) z gromady ptaków i ssaków oraz uchwały Nr z dnia ......…….. 
2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Andrespol porozumienia międzygminnego 
z Miastem Łódź na realizację zadania publicznego w zakresie przyjmowania dzikich ptaków i ssaków 
wymagających okresowej pomocy człowieka z terenu Gminy Andrespol przez Ośrodek Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt w Zarządzie Zieleni Miejskiej, zostaje zawarte porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i warunków przyjmowania żywych zwierząt dziko 
żyjących z gromady ptaki i ssaki poszkodowanych w zdarzeniach drogowych lub wykazujących objawy 
chorobowe i osieroconych, pochodzących z terenu Gminy Przekazującej oraz określenie warunków utrzymania 
i zapewnienia przez Miasto Przyjmujące opieki nad tymi zwierzętami w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt w Łodzi przy ul. Wycieczkowej 103, 91-518 Łódź, zwanym dalej Ośrodkiem. 

2. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się w ramach niniejszego porozumienia do postępowania ze 
zwierzętami dziko żyjącymi. w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U z 2022 r. poz. 572) oraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi na jej podstawie. 

3. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się do: 

1) przyjmowania dzikich zwierząt z gromad, ptaki i ssaki (wymienionych w § 5 pkt 2) w Ośrodku, zgodnie 
z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sygnaturze DOPobiz.6510.5.2011.jr z dnia 
9 marca 2011 r.; 

2) zapewnienia dostarczonym zwierzętom: opieki weterynaryjnej, leczenia, rehabilitacji, jak również 
w przypadku wystąpienia takiej potrzeby eutanazji oraz utylizacji zwłok zwierzęcia; 

3) zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków do bytowania: pomieszczenia, odpowiednia ilość karmy 
i wody, itp.; 

4) przyjmowania zwierząt przez 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu. 

§ 2. 1. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do współpracy oraz propagowania działań mających na celu 
poszerzenie świadomości  o sposobach zachowania  przy kontakcie z dzikimi zwierzętami. 
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§ 3. 1. W imieniu Miasta Przyjmującego, zadania o których mowa w § 1. realizowane będą przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej - jednostkę budżetową miasta Łodzi, w ramach której prowadzony jest Ośrodek Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt. 

2. Zwierzęta dziko żyjące należące do gromady ptaki i ssaki będą dowożone do Ośrodka we własnym 
zakresie przez Miasto Przyjmujące niezwłocznie po ich odłowieniu lub wystąpieniu konieczności udzielenia im 
pomocy i przekazywane pracownikom Ośrodka przez osobę posiadającą stosowne upoważnienie lub przez 
przedsiębiorcę posiadającego stosowną umowę z Gminą Przekazującą. 

3. Przedstawiciele Gminy Przekazującej zgłaszać będą telefonicznie do Ośrodka informację, dotyczącą 
konieczności przekazania danego zwierzęcia. 

4. Przedstawiciele Gminy Przekazującej będą odpowiadać za transport, załadunek, rozładunek oraz obsługę 
kolizji drogowych ze zwierzyną dziko żyjącą wymienioną w kategorii zaszeregowania I i III wymienioną 
w tabeli § 5 pkt 2 na terenie swojej Gminy. W przypadku zwierząt dziko żyjących z pozostałych kategorii 
zaszeregowania wymienionych w tabeli § 5 pkt 2 obowiązek przechodzi na Miasto Przyjmujące. 

5. Gmina Przekazująca przekaże Miastu Przyjmującemu dane przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2. 

§ 4. 1. W celu kontroli oraz rozliczania wykonania zadania objętego porozumieniem, w Ośrodku będzie 
prowadzona ewidencja zwierząt dziko żyjących z gromady ptaki i ssaki przyjętych z terenu Gminy 
Przekazującej. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, będzie zawierać gatunek zwierzęcia, datę przyjęcia do Ośrodka, 
nazwę miejscowości, nazwę ulicy gdzie znajdowało się dane zwierzę. przeprowadzone zabiegi weterynaryjne 
oraz koszt jednostkowy przyjęcia zwierzęcia do Ośrodka zgodnie z tabelą § 5 pkt 2. 

3. Przekazanie zwierzęcia zostanie potwierdzone w protokole, sporządzonym w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron (wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia). 

4. Protokoły przekazania zwierzęcia będą stanowiły podstawę do rozliczenia wykonania zadania objętego 
Porozumieniem. 

§ 5. 1. Gmina Przekazująca zobowiązuje się na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przekazać dotację 
celową w 2022 r. w kwocie 10.000,00 PLN. 

2. Faktyczna wysokość dotacji wyliczona będzie na podstawie kwot jednostkowych brutto, określonych 
w poniższej tabeli: 

Kategoria 
zaszeregowania 

Gatunek Kwota jednostkowa 
brutto (zł) 

(obejmującą §1 pkt 3) 
I Małe gatunki ptaków (do wielkości 

gołębia grzywacza) 
100,00 

II Duże gatunki ptaków (wielkości 
kaczki krzyżówki  
i większe) 

200,00 

jeż europejski 
wiewiórka pospolita 
rząd nietoperze 
łasica łaska 

 
 

III 

zając szarak 

 
 

600,00 

daniel zwyczajny 
sama europejska 
bóbr europejski 

 
IV 

jeleń szlachetny 

 
1200.00 

kuna domowa 
kuna leśna 
lis rudy 

 
 

V 

borsuk europejski 

 
 

1000,00 
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wydra europejska 
łoś euroazjatycki VI 
wilk szary 

4 000,00 

3. Rozliczenie za realizację przedmiotu porozumienia będzie następowało każdorazowo w oparciu 
o jednostkowe kwoty określone w tabeli, o której mowa w ust. 2 oraz ilości przyjętych zwierząt 
poszczególnych gatunków, na podstawie miesięcznego zestawienia, sporządzonego przez Miasto Przyjmujące 
na podstawie protokołów, o których mowa w § 4 ust. 3. 

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać: 

1) określenie miesiąca, którego dotyczy; 

2) liczbę przyjętych zwierząt poszczególnych gatunków; 

3) wysokość należnej dotacji. 

5. Gmina Przekazująca przekaże dotację celową na zapewnienie opieki zwierzętom dziko żyjącym, 
przekazanym do Ośrodka w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 4, 
sporządzonego raz na miesiąc. 

6. Za miesiąc grudzień danego roku dotacja będzie przekazywana do dnia 7 grudnia zaliczkowo. Kwota 
dotacji będzie obliczana na podstawie kwot, o których mowa w ust. 2 oraz na podstawie przewidywanej liczby 
zwierząt danego gatunku, jaka zostanie przyjęta w grudniu. 

7. Miasto Przyjmujące będzie realizowało zadanie, o którym mowa w § 1, w każdym roku do czasu 
wykorzystania kwoty dotacji na dany rok, określonej w ust. 1, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia każdego 
roku. 

8. Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie wnoszona przez Gminę Przekazującą każdorazowo na rachunek 
bankowy Miasta Przyjmującego nr …………………………………………………….. 

9. Dotacje w części niewykorzystanej do końca danego roku budżetowego zostaną zwrócone na rachunek 
bankowy Gminy Przekazującej nr 07 8781 0006 0000 0130 2000 0010 w terminie do dnia 31 stycznia roku 
następnego. 

10. Kwota dotacji celowej na dany rok może zostać zmieniona na podstawie aneksu do niniejszego 
porozumienia. 

§ 6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony od dnia zawarcia porozumienia do 31 grudnia 
2022 r. pod warunkiem przyznania środków finansowych na realizację tego zadania w uchwale Gminy 
Przekazującej na 2022 rok. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 9. 

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia, złożonego na piśmie a rozliczenie środków niewykorzystanych nastąpi w terminie 30 dni od 
rozwiązania porozumienia. 

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, (Dz. U z 2022 r. poz. 572) ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm. ), ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późń. zm.). 

§ 8. 1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

§ 9. 1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

2. Integralną część Porozumienia stanowi załącznik - wzór protokołu. 

Miasto Przyjmujące                                                                      Gmina Przekazująca 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Protokół przyjęcia zwierzęcia 

Łódź, dnia…………………………….. , godzina……….. 

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi przyjmuje zwierzę z gatunku: 

........................................................ płeć ................................, wiek: ............................................ 

Od .................................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe: ............................................................................................................................. 

Miejsce znalezienia zwierzęcia: ........................................................................................................ 

(adres, charakterystyczne miejsce, itp.) 

Stan zwierzęcia:................................................................................................................................ 

Czy doszło do pogryzienia, zaślinienia rany u ludzi lub innych zwierząt, przez dostarczone zwierzę: 

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

Czy zwierzę było już na wizycie u weterynarza/w lecznicy? ............................................................. 

jeśli tak, to w której lecznicy? ............................................................................................................ 

jakie leki zostały mu podane? ........................................................................................................... 

zalecenia z lecznicy: .................................................................................................. ....................... 

Przyczyna przyjęcia zwierzęcia do ORDZ i inne istotne informacje .................................................. 

Data, podpis przekazującego zwierzę Data, podpis pracownika ORZ 
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