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ML 
W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 27 czerwca 2013 roku informuję, 

że w dniu 21 maja 2010 r. Gmina Miasto Zgierz zawarła umowę z Fundacją „Medor" 

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt na opiekę nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami. 

Umowa ta została przedłużona aneksami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, które stanowiły, iż w okresie 

od 23 grudnia 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. do Fundacji będą trafiały zwierzęta odłowione 

z terenu miasta Zgierza (miesięcznie do 23 psów). Wzrost kosztów wynika ze zwiększonej 

ilości odłowionych zwierząt. 

Gmina Miasto Zgierz pokrywa koszty opieki nad bezdomnymi psami, które w czasie 

obowiązywania umowy znalazły się w Fundacji „Medor" zgodnie z umową. 

W chwili obecnej teren objęty obowiązującą umową dzierżawy z Fundacją „Medor" 

oraz znajdujące się na nim naniesienia nadal wykorzystywane są na cele wskazane w 

umowie, tj. na cele związane z opieką nad zwierzętami. W mojej ocenie usankcjonowanie 

istniejącego od co najmniej 2005 roku stanu naniesień budowlanych trwale związanych z 

gruntem na terenie dzierżawy nastąpiło na mocy: 

- Decyzji Prezydenta Miasta Zgierza Nr 208/2008 o warunkach zabudowy ustalającej warunki 

zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku gospodarcze 

go przewidzianej do realizacji na działce położonej w Zgierzu przy ul. Uroczej 9 oraz 

- Decyzji Nr 2456/2008 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu zatwierdzającej 

projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Fundacji „Medor" Przyjaciele 

Bezdomnych Zwierząt, obejmującego rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku 

gospodarczego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 308/3, 308/4 położonych 

w Zgierzu przy ul. Uroczej 9. 

Ponadto informuję, iż na mocy obecnie obowiązującej umowy dzierżawy prowadzenie 

działalności oraz realizacja jakichkolwiek nakładów na dzierżawionym terenie odbywać się 

ma z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności budowlanych. 
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Koszty poniesione przez Gminę Miasto Zgierz w latach 2003-2013 z tytułu pobytu 

psów i rezerwacji miejsc w schronisku dla zwierząt w Pabianicach zgodnie z zawartym 

porozumieniem międzygminnym z dnia 31.12.2002 r. są następujące: 

Rok Koszty 

2003 25 680,00 

2004 43 665,50 

2005 46 904,00 

2006 67 098,00 

2007 74 278,50 

2008 43 626,00 

2009 52 973.00 

2010 81 992,50 

2011 67 346,00 

2012 90 308.00 

2013 (I półrocze) 33445 
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