
Zaproszenie do znakowania psów 

Szanowni Mieszkańcy 
Zgodnie z § 23 uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 1701), 

w dniu 19 maja 2019r. w godz. 0900-1600 w Parku 
Miejskim w Zgierzu podczas wydarzenia „Wszystko na zdrowie -
Zgierz miastem zdrowego stylu życia" odbędzie się znakowanie* 
psów należących do mieszkańców miasta Zgierza, wraz 
z wpisaniem danych do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-
Animal, finansowane przez Gminę Miasto Zgierz. 

Właściciel psa, który chce poddać psa znakowaniu poprzez wszczepienie 
mikroczipa, winien osobom prowadzącym stoisko: 

- przekazać wypełnione Oświadczenie mieszkańca miasta Zgierza o posiadaniu psa 
poddawanego znakowaniu i utrzymywaniu go na terenie Gminy Miasto Zgierz (można 
pobrać i wypełnić zamieszczony poniżej formularz, formularz będzie też dostępny w dniu 
znakowania), 

- okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji danych zawartych ww. Oświadczeniu, 

- okazać dokument poświadczający szczepienie psa przeciwko wściekliźnie, dokonane nie 
wcześniej niż rok przed datą znakowania, w celu weryfikacji danych zawartych 
w ww. Oświadczeniu. 

Uwaga: 
W przypadku działania pełnomocnika, pełnomocnik wraz z ww. Oświadczeniem przekazuje osobom 

prowadzącym stoisko pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela. Od udzielenia 
pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej, jeśli jest wymagana (można pobrać i wypełnić 
zamieszczony poniżej formularz, formularz będzie też dostępny w dniu znakowania). 

Właściciel psa odpowiada za skutki jego zachowania. Zwierzęta zachowujące się agresywnie nie będą 
mogły być poddane znakowaniu. Należy zastosować środki (np. kaganiec) zapewniające bezpieczeństwo 
osobom prowadzącym znakowanie i osobom trzecim. 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza, od poniedziałku do piątku 
w godzinach: pon., śr.-czw. 800-1600, wt. 800-1700, pt. 800-1500, pok. 222 - tel. 42 714 31 51, pok. 216 -
42 714 32 18. 

*Znakowanie odbywać się będzie na urządzonym w plenerze stoisku i wykonywane będzie przez lekarza weterynarii z Gabinetu 
Weterynaryjnego Jasionka, zlokalizowanego w miejscowości Jasionka ul. Skośna 15, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Zgierz 
a Przemysławem Skupińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ŻWIR-MAX Firma Przemysław Skupiński z siedzibą 
w Dąbrówce Strumiany przy ul. Pogodnej 37, 95-100 Zgierz. 


