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Zarz^dzenie nr 1/2022 

Dyrektora Schroniska dla Zwierzat 

z dnia 14 stycznia 2022 roku 
dotyczace sposobu naliczania kosztow ponoszonych przez Schronisko dla Zwierzat 

w Lodzi w zwi^ku z opiek^ nad zwierzf tami 

Na podstawie § 7 pkt 5 Statutu Schroniska dla Zwierzat, stanowi^cego zal^cznik do uchwaly 
nr XL/1242/21 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 17 marca 2021 roku, zarz^dzam co nast^puje: 

1. Wysokosc zryczahowanych kosztow ponoszonych przez Schromsko przy powierzaniu 
opieki nad zwierz^ciem bezdomnym nowemu opiekunowi (okresla Zal^cznik nr 1 
do Zarzadzenia). 

2. Koszty pobytu zwierzat wlascicielskich w Schronisku (okresla Zat^cznik nr 1 
do Zarzadzenia). 

3. Z dniem wejscia w zycie zarzadzenia traci moc Zarz^dzenie nr 4/2021 Dyrektora 
Schroniska dla Zwierzat z dnia 4 maja 2021 roku. 

4. Zarzadzenia wchodzi w zycie z dniem 15 stycznia 2022 roku. 

Marta Olesihska 
/-/ 

Dyrektor 
Schroniska dla Zwierzat 



Zal^cznik do Zarzadzenia 1/2022 
Dyrektora Schroniska dla Zwierzat 
z dnia 14 stycznia 2022 roku 

§1 

Ustala si§ wysokosc zryczaltowanych kosztow ponoszonych przez Schronisko dla Zwierzat: 

1. Powierzanie opieki nad zwierz^ciem bezdomnym: 
a) za wykonane uslugi weterynaryjne: 
- pies: 70 zl 
- kot: 50 zl 
b) za wydanie ksiqzeczki zdrowia zwierz^cia: 5 zl 
c) w przypadku zwierzat wymagaj^cych ze strony nowego opiekuna opieki specjalistycznej, 
koszty wymienione w pkt a mog^ ulec obnizeniu 

2. Przy obliczaniu naleznosci za pobyt zwierzat wlascicielskich w Schronisku dla Zwierzat 
dla celow okreslonych w art.7 ust.4 ustawy z dnia 30 lipca 2013 roku o ochronie zwierzat 
oraz art.9 ust.2 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych, uwzgl^dnia si? 
w szczegolnosci nast^puj^ce koszty zwi^zane z opiek^ w zast^pstwie wlasciciela: 
a) za przyj^cie zwierz^cia do placowki (identyfikacja, ogl^dziny, profilaktyka weterynaryjna, 
szczepienie, oznakowanie w przypadku braku chipa): 40 zi 
b) za kazd^ dob? utrzymywania zwierz?cia: 10 zl 


