
UCHWAŁA NR XXXIX/345/2017
RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Szczecinek w 2017 roku

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.  z 2013 r. poz. 856, 
z późn. zm.) po uzyskaniu opinii powiatowego lekarza weterynarii oraz działających na obszarze Miasta 
Szczecinek dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, Rada Miasta Szczecinek uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Szczecinek na 2017 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Szczecinek.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 maja 2017 r.

Poz. 1863
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Załącznik do uchwały 
Nr XXXIX/345/2017 roku  

Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 27 marca 2017 roku 

 
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA 
SZCZECINEK w 2017 roku. 

 
§ 1 

 
I. Postanowienia ogólne: 
1.   Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)   Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Szczecinek; 
2)   Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Szczecinku, która jest miejską 

jednostką organizacyjną Miasta Szczecinek; 
3)   Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy                              

ul. Rybackiej 7 w Szczecinku; 
4)   Zakładzie leczniczym - należy przez to rozumieć zakład leczniczy "Lecznica dla zwierząt"                  

Franciszek Hryniewicz – Andrzej Czapnik Spółka Cywilna, ul. Szczecińska 40, 78-400 
Szczecinek, świadczący usługi w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami; 

5)   Przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Szczecinku, w której Miasto Szczecinek posiada 100% udziałów, ul. Cieślaka 
6c, 78-400 Szczecinek; 

6)   Właścicielu w trudnej sytuacji losowej – należy przez to rozumieć osobę korzystającą ze 
wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (za wyjątkiem osób 
otrzymujących wyłącznie świadczenie wychowawcze), która dokumentuje tę okoliczność 
zaświadczeniem MOPS w Szczecinku, 

7)   zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

8)   zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz                
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza; 

9)   zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

10)   programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Szczecinek w 2017 roku. 
2.   Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Szczecinek, za pośrednictwem Wydziału 
Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek; 
3.   Program będzie realizowany przez: Miasto, Przedsiębiorstwo, zakłady lecznicze, Straż 
Miejską. 

§ 2 
 

II. Określa się następujące cele programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt: 
1.   Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta; 
2.   Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 
3.   Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta; 
4.   Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt  
      domowych, szczególnie psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów; 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 1863



 2

5.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt tzw. adopcja; 
6.   Zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich; 
7.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
      z udziałem zwierząt; 
8.   Możliwość trwałego oznakowania zwierząt, szczególnie psów i kotów; 
9.   Edukacja mieszkańców miasta w zakresie opieki nad zwierzętami. 
 

§ 3 
 
III. Realizacja założonych celów. 
1.   Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta realizuje Przedsiębiorstwo 
poprzez: 

1)   przyjmowanie do Schroniska bezdomnych psów i kotów złapanych na terenie miasta przez 
Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną, zakłady lecznicze, organizacje społeczne oraz 
mieszkańców; 

2)   zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym 
zwierzętom oraz ich trwałe oznakowanie; 

3)   przyjmowanie pod tymczasową opiekę Schroniska zwierząt, które w wyniku wypadków 
losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu itp.) utraciły właściciela czasowo 
lub na stałe; 

4)   udzielenie pomocy właścicielom zwierząt w trudnej sytuacji losowej w postaci karmy i opieki 
weterynaryjnej. 
2.   Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje  
Przedsiębiorstwo poprzez: 

1)   zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom "kocich gniazd" do dokarmiania kotów 
wolno żyjących na terenie miasta; 

2)   prowadzenie i aktualizację rejestru opiekunów kocich gniazd; 
3)   prowadzenie wykazu miejsc-tzw. "kocich gniazd"; 
4)   dofinansowywanie tworzenia nowych "kocich gniazd" na terenie miasta. 

3.   Odławianie bezdomnych zwierząt. 
1)   zadanie realizowane będzie przez Straż Miejską w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz 

Przedsiębiorstwo poprzez wyłapywanie kotów uciążliwych i występujących w nadmiarze                  
w miejscach publicznych przy użyciu specjalistycznej klatki; 

2)   w przypadku stwierdzenia dużej ilości wałęsających się psów na terenie miasta, Miasto zleci 
okresową akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt, na podstawie rozporządzenia  Ministra 
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  26.08.1998 r. w  sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753). 
4.   Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych, szczególnie psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów realizuje 
Przedsiębiorstwo poprzez: 

1)   obowiązkowe przeprowadzanie w Schronisku sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 
przyjętych pod tymczasową opiekę; 

2)   wydawanie społecznym opiekunom kotów wolno żyjących skierowań na zabiegi sterylizacji                            
i kastracji dla zwierząt, w celu wykonywania tych zabiegów w zakładzie leczniczym dla 
zwierząt, z którym Przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę; 

3)   bezpłatne usypianie ślepych miotów dla właścicieli suk pod warunkiem natychmiastowej 
sterylizacji suk, przy czym sterylizacja odbywać się będzie na koszt właściciela lub 
Schroniska dla osób, w trudnej sytuacji losowej, do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w danym roku, na podstawie zawartej umowy z zakładem 
leczniczym; 
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4)   bezpłatne usypianie porzuconych ślepych miotów (psy, koty) na podstawie zawartej umowy                   
z zakładem leczniczym. 
5.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt tzw. adopcje realizować 
będzie Przedsiębiorstwo poprzez: 

1)   prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania                      
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 
warunki bytowania; 

2)   prowadzenie akcji adopcyjnych oraz umieszczanie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej 
(www.szczecinek-schronisko.com.pl). 
6.   Wskazuje się gospodarstwo rolne Zbigniewa Dykasa, spełniające odpowiednie warunki 
sanitarno-bytowe, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu miasta. 
Adres gospodarstwa: Gałowo nr 16, 78-400 Szczecinek. 
7.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                   
z udziałem zwierząt realizuje Miasto poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym na 
całodobową opiekę weterynaryjną w tym zakresie. 
8.   Możliwość trwałego znakowania zwierząt, szczególnie psów i kotów realizuje: 

1)   Miasto poprzez: 
a)  zawarcie na rok 2017 umowy z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt             

w Gdańsku na prowadzenie i aktualizację bazy trwale oznakowanych psów (mikroczipem lub 
tatuażem), która pozwala na identyfikację zwierzęcia i jego powrót do właściciela                            
w przypadku zagubienia, ucieczki itp. sytuacjach; 

b)  umożliwienie właścicielom psów, którzy nabyli psa trwale oznakowanego (mikroczipem lub 
tatuażem) lub oznakowali go w ten sposób w uprawnionej lecznicy - wpisania zwierzęcia do 
prowadzonej bazy trwale oznakowanych psów dla miasta Szczecinka; 

c)  propagowanie akcji trwałego oznakowania psów poprzez rozprowadzanie ulotek, 
umieszczanie informacji na stronie internetowej www.oznakujpsa.pl-szczecinek. 

 
2)   Przedsiębiorstwo – przy udziale osób uprawnionych poprzez: 
a)  trwałe oznakowanie bezdomnych psów przebywających w Schronisku i przewidzianych do 

dalszej adopcji. 
b)  trwałe oznakowanie kotów przebywających w Schronisku oraz wysterylizowanych wolno 

żyjących. 
9.   Prowadzenie edukacji mieszkańców miasta w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi 
prowadzić będzie Miasto i Przedsiębiorstwo poprzez: 

1)   zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu miasta do włączenia do treści 
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym 
traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą 
ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację; 

2)   współpracę z istniejącymi organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców miasta 
w ramach działalności w tego typu organizacjach; 

3)   organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu miasta na temat 
humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, adopcji psów i kotów 
we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 

 
§ 4 

 
IV. Źródła finansowania realizacji programu. 
1.   W budżecie Miasta zarezerwowano środki finansowe na realizację zadań wynikających  

z Programu, w kwocie 725 300,00 zł. 
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§ 5 

V. Postanowienia końcowe. 
1.   Dla realizacji działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt domowych 
(szczególnie psów i kotów) oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmiania, Miasto 
może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, działających na terenie miasta Szczecinka pomocy w różnych formach,                            
w szczególności w postaci: 

 1)   wsparcia finansowego; 
 2)   udostępnienia lokalu na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nadpopulacją 

zwierząt niechcianych; 
 3)   współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł; 
 4)   promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu; 
 5)   pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej 
       i  międzynarodowej. 
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