UCHWAŁA NR XXVI/656/17
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz.446, poz. 1579) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 tj. zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1794; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 266;
zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1605); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2017 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Mariusz Bagiński
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/656/17
Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 stycznia 2017 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W SZCZECINIE W 2017 ROKU
PREAMBUŁA
Rada Miasta Szczecin:
- zważywszy, że człowiek winien jest zwierzętom, jako istotom zdolnym do odczuwania cierpienia,
poszanowanie ich praw, opiekę i ochronę,
- zważywszy, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy,
- przekonana, że działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy należy wesprzeć współpracą ze
społecznymi opiekunami zwierząt, z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz Inspekcją Weterynaryjną i samorządem lekarskoweterynaryjnym,
uchwala niniejszym "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Szczecinie w 2017 roku”.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU
§ 1. 1. Program określa wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2017 wraz
ze wskazaniem realizujących je jednostek Miasta Szczecin.
2. Program jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt i ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych,
w szczególności do psów i kotów oraz kotów wolno żyjących.
3. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) programie – należy przez to rozumieć program, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie przy
Alei Wojska Polskiego 247,
3) opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad
kotami wolno żyjącymi na terenie Miasta Szczecin oraz posiada Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących,
4) organizacji społecznej - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt na terenie Miasta Szczecin,
5) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin.
§ 3. Rada Miasta przyjmuje, że realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności
zwierząt prowadzą:
1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie we współpracy z organami Inspekcji
Weterynaryjnej i samorządem lekarsko – weterynaryjnym,
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2) Straż
Miejska
oraz
Policja
poprzez
egzekwowanie
przestrzegania
przepisów
o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków
ustalonych w odrębnych przepisach,
3) Dyżurny Techniczny Miasta,
4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, współpracujące
z Urzędem Miasta i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin,
5) opiekunowie społeczni posiadający Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno
Żyjących.
§ 4. Główne cele programu:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta,
2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,
3) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
4) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
5) edukacja mieszkańców Miasta w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami
oraz ich humanitarnego traktowania.
Rozdział 2.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
§ 5. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta:
1) domowe zwierzęta bezdomne z terenu Miasta, mają zapewnioną opiekę w Schronisku,
a) do Schroniska przyjmowane są bezdomne zwierzęta, głównie psy i koty:
- doprowadzone do Schroniska przez mieszkańców z terenu Miasta Szczecin,
- odłowione przez pogotowie interwencyjne przy Schronisku prowadzone przez podmiot
uprawniony do odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Szczecin na podstawie
stosownej umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie ,
b) do Schroniska nie są przyjmowane wolno żyjące koty, z wyłączeniem przypadków, w których
zwierzęta te uległy wypadkom komunikacyjnym i wymagają pomocy lekarsko –weterynaryjnej,
c) do Schroniska nie są przyjmowane psy doprowadzane przez właścicieli chcących pozbyć się
zwierzęcia. W takich sytuacjach możliwa jest pomoc Schroniska i organizacji społecznych
w znalezieniu psu nowego właściciela. Do tego czasu zapewnienie opieki zwierzęciu jest
obowiązkiem dotychczasowego właściciela.
2) zwierzęta gospodarskie (bezdomne i odebrane na mocy decyzji o czasowym odebraniu zwierząt)
zostaną umieszczone w Akademickim Ośrodku Jeździeckim przy ul. Junackiej 21-25
w Szczecinie, należącym do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.
a) Miasto, w porozumieniu z właścicielem gospodarstwa rolnego, który zadeklarował przyjęcie
zwierząt, oceni uwzględniając ich liczbę, rodzaj, wiek i stan zdrowia, możliwość zapewnienia
opieki i warunki ich przekazania, w tym ustawowo wymaganą zgodę na przyjęcie,
b) w sytuacji, gdy właściciel gospodarstwa rolnego, który zadeklarował przyjęcie zwierząt,
nie będzie mógł zapewnić im należytej opieki, Miasto podejmie działania zmierzające do
umieszczenia zwierząt w innym gospodarstwie, odpowiadającym ich wymogom.
3) Miasto zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt:
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a) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych
(wraz z ich transportem), realizowane jest przez Schronisko, z wyłączeniem sytuacji, w których
w gabinecie lekarsko-weterynaryjnym działającym przy Schronisku nie ma dyżurującego
lekarza weterynarii (dni robocze, sobota i niedziela w godz. od 16.00 do 8.00 oraz w dni
świąteczne przez całą dobę),
b) w dni robocze, sobotę i niedzielę w godz. od 16.00 do 8.00 oraz w dni świąteczne przez całą
dobę, pomoc weterynaryjna zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, udzielana jest przez
pogotowie weterynaryjne prowadzone przez podmiot uprawniony na podstawie stosownej
umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie,
c) po udzieleniu pomocy przez podmiot zewnętrzny (dni robocze, sobota i niedziela w godz. od
16.00 do 8.00 oraz w dni świąteczne przez całą dobę) zwierzę zostaje przetransportowane do
Schroniska i dalsza opieka świadczona jest w ramach działalności Schroniska i w
funkcjonującym przy nim gabinecie.
§ 6. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych
1) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku:
a) bezdomne psy przebywające w Schronisku, po 14 dniach kwarantanny i spełnieniu warunku
braku przeciwwskazań lekarskich do wykonania zabiegu, kwalifikowane są do przeprowadzenia
sterylizacji albo kastracji. Zabiegi wykonuje się u psów dojrzałych płciowo. Po wykonaniu
zabiegu, zwierzęta objęte są opieką pooperacyjną w Schronisku.
b) sterylizacji/kastracji w Schronisku, poddawane są także wolno żyjące koty, które trafiły pod
opiekę Schroniska. Sterylizacji/kastracji poddaje się wolno żyjące koty po zakończonym
leczeniu, przed ich wypuszczeniem. Zabiegi wykonuje się u kotów dojrzałych płciowo. Koty,
w trakcie zabiegu zostają w znieczuleniu oznakowane przez nacięcie rąbka lewego ucha.
2) Usypianie ślepych miotów.
Usypianie ślepych miotów psów i kotów prowadzone jest w sposób humanitarny
i nieodpłatny w gabinecie lekarsko-weterynaryjnym działającym przy Schronisku. Zwierzęta
mogą być dostarczone do Schroniska przez mieszkańców Miasta Szczecin. Decyzję o kwalifikacji
miotu do uśpienia podejmuje lekarz weterynarii zatrudniony w gabinecie lekarskoweterynaryjnym przy Schronisku. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w Schronisku,
w celu przekazania ich do utylizacji.
3) Wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających do adopcji psów ze Schroniska oraz do
wykonania sterylizacji/kastracji.
a) właściciele psów wysterylizowanych lub wykastrowanych są zwolnieni z opłaty od posiadania
psów
b) nie pobiera się opłaty od posiadania psów, za psy nabyte ze Schroniska.
§ 7. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
1) Odławianie bezdomnych zwierząt:
a) odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Szczecin ma charakter stały
i interwencyjny, wynikający ze zgłoszenia przez mieszkańców, za pośrednictwem służb
interwencyjnych (Straży Miejskiej, Dyżurnego Technicznego Miasta, Policji) lub bezpośrednio
do Schroniska,
b) do odławiania zwierząt bezdomnych uprawnione jest pogotowie interwencyjne przy Schronisku
prowadzone przez podmiot spełniający warunki określone w przepisach odrębnych, na
podstawie stosownej umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie,
c) bezdomne zwierzęta
w Schronisku,

po

wyłapaniu

będą

niezwłocznie

przewiezione

i umieszczone

d) odłowione zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:
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- ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,
- oznakowaniu i zabezpieczeniu niezbędnymi szczepieniami w sposób zgodny z przepisami,
- w uzasadnionych przypadkach udzielona zostaje pomoc lekarsko-weterynaryjna w gabinecie
działającym przy Schronisku, bądź przez podmiot zewnętrzny pełniący obowiązki pogotowia
weterynaryjnego na podstawie stosownej umowy z Zakładem Usług Komunalnych,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę na okres 14 dni,
e) w przypadkach, gdy zwierzę jest chore, ranne albo gdy zachowuje się agresywnie, mogą zostać
podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki szczególne z zachowaniem zasad
określonych w ustawie o ochronie zwierząt,
f) zwierzę dostarczone do Schroniska jako bezdomne, może zostać odebrane w terminie do 14 dni
od dnia jego umieszczenia w Schronisku, po udokumentowaniu jego własności lub
okoliczności, że wyłapane zwierzę przed jego wyłapaniem pozostawało trwale pod opieką
odbierającego i po pokryciu kosztów wyłapania i pobytu zwierzęcia w Schronisku,
g) po upływie 14 dni pobytu zwierzęcia w Schronisku oraz po wykonaniu obligatoryjnej
sterylizacji lub kastracji i związanym z tym okresem pooperacyjnym (3-4 dni), zwierzę może
zostać przekazane do adopcji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Schroniska.
2) Znakowanie zwierząt.
a) Miasto prowadzi bezpłatne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego
mikroprocesora,
b) znakowanie psów odbywa się w wybranych lecznicach weterynaryjnych znajdujących się na
terenie Miasta, na podstawie umów zawartych z Zakładem Usług Komunalnych,
c) psy bezdomne znakowane są w Schronisku, przed przekazaniem do adopcji i rejestrowane na
nowego właściciela – osobę adoptującą,
d) w przypadku utraty psa oznakowanego, jego zbycia lub zmiany danych osobowych właściciela,
zaleca się aby dotychczasowy właściciel zgłosił ten fakt do Zakładu Usług Komunalnych,
w celu wprowadzenia korekty w bazie psów zaczipowanych, której administratorem jest ZUK.
3) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
a) poszukiwanie właścicieli
w następujący sposób:

dla

bezdomnych

zwierząt

prowadzone

jest

w Schronisku

b) podejmuje się próbę ustalenia dotychczasowego właściciela, poprzez sprawdzenie oznakowania
zwierzęcia i zapisanych w bazie danych osobowych właściciela oraz nawiązanie kontaktu z nim
i zobowiązanie do odebrania zagubionego zwierzęcia,
c) publikuje się zdjęcie zwierzęcia na stronie internetowej Schroniska,
d) w poszukiwaniu właścicieli dla zwierząt Schronisko wspomagane jest przez wolontariat,
stowarzyszenia i fundacje tworząc domy tymczasowe dla zwierząt oczekujących na nowych
właścicieli,
e) podejmuje się akcje popularyzujące adopcję zwierząt bezdomnych, prowadząc je samodzielnie
lub we współpracy z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi i mediami,
f) zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazywane do adopcji po odbyciu
14 dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych zgodnie
z regulaminem schroniska,
g) szczenięta i kocięta zgodnie z regulaminem mogą być przekazywane do adopcji po odbyciu
3 dniowej kwarantanny.
h) adoptować zwierzę bezdomne może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości, po
wypełnieniu ankiety przed adopcyjnej i podpisaniu umowy adopcyjnej,
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i) psy przekazywane przez Schronisko fundacjom i stowarzyszeniom na podstawie stosownych
porozumień, są wysterylizowane/wykastrowane, przez co osoby adoptujące je zwolnione są
z opłaty od posiadania psów.
§ 8. Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
1) bezpośrednia opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest przez społecznych opiekunów
oraz przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
2) Schronisko zapewnia opiekę wolno żyjącym kotom, które uległy wypadkom komunikacyjnym lub
wymagają z innych przyczyn natychmiastowej pomocy lekarsko-weterynaryjnej, do czasu
zakończenia leczenia i wypuszczenia w miejscu dotychczasowego miejsca bytowania, a w
przypadku braku informacji nt. temat, w miejscu „otwartego” Domu Kota przy Schronisku,
3) Miasto w ramach konkursów dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, przeznacza środki na dofinansowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami,
w zakresie:
a) opieki lekarsko-weterynaryjnej,
b) sterylizacji/kastracji,
c) dokarmiania.
4) Miasto zawiera umowy z gabinetami weterynaryjnym na bezpłatne wykonywanie zabiegów
sterylizacji/kastracji oraz udzielenie pomocy lekarsko-weterynaryjnej kotom wolno żyjącym.
Zwierzęta mogą być dostarczane do gabinetów przez społecznych opiekunów lub pogotowie
interwencyjne przy Schronisku prowadzone przez podmiot świadczący tę usługę na podstawie
stosownej umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych,
5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin wprowadzi
Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, uprawniającą do:
a) bezpłatnej opieki lekarsko-weterynaryjnej w gabinetach weterynaryjnych, z którymi Miasto ma
zawarte stosowne umowy,
b) bezpłatnego wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących w gabinetach
weterynaryjnych, z którymi Miasto ma zawarte stosowne umowy,
c) nieodpłatnego otrzymania karmy,
d) nieodpłatnego otrzymania domku dla kotów wolno żyjących,
6) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin prowadzić
będzie rejestrację społecznych opiekunów i będzie im wydawał Kartę Szczecińskiego Społecznego
Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.
7) Rejestracja społecznych opiekunów odbywa się w oparciu o Regulamin rejestracji społecznych
opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, stanowiący załącznik do
Programu,
8) Schronisko zakupi i będzie wydawało społecznym opiekunom domki dla kotów wolno żyjących
oraz karmę przeznaczoną na dokarmianie, zwłaszcza w okresie zimowym, kotów wolno żyjących
na terenie Miasta.
§ 9. Edukacja mieszkańców Miasta w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad
zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania:
1) edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich
humanitarnego traktowania ma na celu:
a) zwiększenie świadomości nt. roli właściciela i opiekuna zwierząt,
b) wzbudzić poczucie odpowiedzialności za przyjęte zwierzę,
c) uwrażliwienie na potrzeby utrzymywanych zwierząt,
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d) propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów,
e) zaznajomienie z przepisami w zakresie handlu zwierzętami oraz propagowanie nabycia zwierząt
domowych z legalnych źródeł,
f) promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych i wolno żyjących,
g) podniesienie świadomości w zakresie roli kotów w ekosystemie miejskim.
2) edukację społeczeństwa prowadzi Schronisko przy współpracy z wolontariuszami, placówkami
oświatowymi i mediami, a także organizacje społeczne.
Rozdział 3.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 10. Środki finansowe w wysokości 2 314 004 zł, przeznaczone na realizację zadań wynikających
z Programu, zabezpieczone są w budżecie Miasta Szczecin.
2. Wskazane w pkt 1 środki finansowe, wydatkowane będą na nw. zadania w wysokości:
a) 41 000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych) na dotacje dla podmiotów wyłonionych
w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań polegających na opiece nad wolno żyjącymi
kotami na terenie Gminy Miasto Szczecin, w szczególności na:
- sterylizację/kastrację (16 000 zł),
- pomoc lekarsko – weterynaryjną (25 000 zł),
b) 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - mała dotacja dla organizacji pozarządowej przeznaczona
na dokarmianie kotów wolno żyjących,
c) 2 108 004 zł (słownie: dwa miliony sto osiem tysięcy cztery złote) - kwota zabezpieczająca
realizację zadań prowadzonych przez Schronisko, tj.:
- zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,
- znakowanie zwierząt
- zakup karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących,
- zakup domków dla kotów wolno żyjących,
- poprawa warunków bytowych w Schronisku;
d) 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) - sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących
przeprowadzana przez wybrane gabinety weterynaryjne na podstawie umowy zawartej z gminą,
e) 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) - leczenie kotów wolno żyjących przeprowadzane
przez wybrane gabinety weterynaryjne na podstawie umowy zawartej z gminą,
3. W przypadku konieczności realizacji zadania „wskazanie gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich” środki finansowe będą pochodziły z budżetu
będącego w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Szczecinie.
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Załącznik
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Szczecinie w 2017 roku
REGULAMIN
rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin
1. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec
Gminy Miasto Szczecin.
2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest
nieodpłatne.
3. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zobowiązany jest do:
a) utrzymywania czystości w miejscu dokarmiania,
b) brania czynnego udziału w ograniczaniu populacji kotów,
c) organizacji kotom schronień,
d) współpracy z administratorem terenu w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami.
3. W celu zarejestrowania się jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących na terenie Gminy
Miasto Szczecin, należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin - Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Wniosek o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na
terenie Gminy Miasto Szczecin wraz ze zdjęciem – 1 szt. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.
4. Informacje podane we wnioskach mogą być weryfikowane przez pracowników Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, podczas wizji lokalnych
miejsc bytowania i dokarmiania kotów.
5. Rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin
prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.
6. Rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin
udostępniony jest Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie - Zakład Usług Komunalnych,
ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin.
7. Zarejestrowany opiekun otrzymuje Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno
Żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, uprawniającą do:
a) bezpłatnej opieki lekarsko-weterynaryjnej w gabinetach weterynaryjnych, z którymi Miasto ma
zawarte stosowne umowy,
b) bezpłatnego wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących w gabinetach
weterynaryjnych, z którymi Miasto ma zawarte stosowne umowy,
c) nieodpłatnego otrzymania karmy, głównie w okresie jesienno-zimowym,
d) nieodpłatnego otrzymania domku dla kotów wolno żyjących.
8. Dystrybucję karmy dla kotów wolno żyjących prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Szczecinie.
9. Ilość otrzymanej karmy zależy od zadeklarowanej liczby zwierząt objętych opieką oraz od
dostępności środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Szczecin.
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10. Schronisko wydaje karmę w pierwszym tygodniu miesiąca, w okresie od 1.01.2017 r. do
31.03.2017 r. oraz od 1.11.2017 r. do 31.12.2017 r. W pozostałych miesiącach wydawanie karmy
możliwe jest w przypadku dysponowania wolną karmą przez Schronisko.
11. Dystrybucję domków dla kotów wolno żyjących prowadzi Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 247. Ilość udostępnionych domków zależy od
dostępności środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Szczecin.
12. Domki będą wydawane opiekunom po przedłożeniu zgody administratora terenu na jego
postawienie.
13. Nieodpłatne przekazanie karmy lub domków dla kotów oraz wykonanie sterylizacji i kastracji,
a także udzielenie pomocy lekarsko-weterynaryjnej, odbywa się po okazaniu Karty Szczecińskiego
Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin i podpisaniu
stosownego oświadczenia. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 2, 3, 4, 5 do Regulaminu.
14. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin zobowiązany jest
powiadamiać pisemnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Szczecin o zmianie liczebności kotów objętych jego opieką oraz o każdej zmianie innych danych
wskazanych we Wniosku o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie
Gminy Miasto Szczecin.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wniosek
o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie
Gminy Miasto Szczecin
1. Imię i Nazwisko: …………………………………………………………….............……
2. adres zamieszkania: ……………………………………………………………………....
3. telefon kontaktowy: ………………………………
4. Oświadczam, że sprawuję opiekę nad kotami wolno żyjącymi zgodnie z poniższym wykazem:
Populacja nr I
a) adres populacji………………………………………………………………...……………………
b) miejsce bytowania (np.: piwnica, podwórko, itp.)………………………………………………..
c) koty podwórkowe posiadają domki:
□ – tak

□ - nie

d) liczebność populacji - ……………………….szt.
- w tym ilość kotów wysterylizowanych/wykastrowanych ………………….szt.
e) forma udzielanej przez opiekuna pomocy:
□ – dokarmianie

□ – leczenie

□ – sterylizacja

□ – organizacja schronień

f) adres dokarmiania kotów ze wskazaniem dokładnej lokalizacji (np. przy altanie śmietnikowej, przy
ogrodzeniu, przy domkach bytowych kotów, itd.) ……………………………...................
……………………………………………………………………………………………....……
……………………………………………………………………………………………....……
Populacja nr II
a) adres…………………………………………………………………………………………
b) miejsce bytowania (np.: piwnica, podwórko, itp.)……………………………………….
c) koty podwórkowe posiadają domki:
□ – tak

□ - nie

d) liczebność populacji - ……………………….szt.
- w tym ilość kotów wysterylizowanych/wykastrowanych ………………….szt.
e) forma udzielanej przez opiekuna pomocy:
□ – dokarmianie

□ – leczenie

□ – sterylizacja

□ – organizacja schronień

f) adres dokarmiania kotów ze wskazaniem dokładnej lokalizacji (np. przy altanie śmietnikowej, przy
ogrodzeniu, przy domkach bytowych kotów, itd.)............................................
….............................................................................................................................................
Populacja nr III
a) adres…………………………………………………………………………………………………
b) miejsce bytowania (np.: piwnica, podwórko, itp.)………………………………………………..
c) koty podwórkowe posiadają domki:
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□ – tak

□ - nie

d) liczebność populacji - ……………………….szt.
- w tym ilość kotów wysterylizowanych/wykastrowanych ………………….szt.
e) forma udzielanej przez opiekuna pomocy:
□ – dokarmianie

□ – leczenie

□ – sterylizacja

□ – organizacja schronień

f) adres dokarmiania kotów ze wskazaniem dokładnej lokalizacji (np. przy altanie śmietnikowej, przy
ogrodzeniu, przy domkach bytowych kotów, itd.) ……………………..............……….
…………………………………………………………………………………………………
5. Zobowiązuję się informować pisemnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Szczecin o zmianie liczebności kotów objętych moją opieką oraz o każdej zmianie
innych danych wskazanych w niniejszym wniosku.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rejestracji społecznych opiekunów kotów
wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
…………….………………………………
Czytelny podpis społecznego opiekuna kotów
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz., 922 j.t.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Prezydenta Miasta Szczecin w celach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie i będą przekazywane Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie – Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125A, 71-080
Szczecin. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia
uczestnictwo w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Szczecinie.
Wyrażam zgodę na weryfikację moich danych poprzez okazanie dowodu tożsamości.
…………….………………………………
Czytelny podpis społecznego opiekuna kotów

Id: 486A616F-224C-4B2C-9FE5-27C027C9CE80. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Potwierdzenie
wydania karmy dla kotów wolno żyjących
Szczecin, dnia……………………
Potwierdzenie
wydania karmy dla kotów wolno żyjących
1. Imię i Nazwisko opiekuna ………………………………………………………...…………
2. nr Karty Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących……………..………..............…….
3. ilość wydanej karmy:……………………………………………………................................
………………………………………….
podpis osoby wydającej
Oświadczam, że pobrana przeze mnie karma zostanie przeznaczona wyłącznie na dokarmianie
kotów wolno żyjących będących pod moją opieką.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
Potwierdzeniu, dla potrzeb realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz., 922 j.t.).
…………….………………………………
czytelny podpis społecznego opiekuna kotów
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu
Potwierdzenie
wydania domku dla kotów wolno żyjących
1. Imię i Nazwisko opiekuna …………………………………………………………………
2. nr Karty Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących……………..…………….
3. ilość wydanych domków:………………………………………………………………….
4. planowane miejsce ustawienia domku …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………….
podpis osoby wydającej
1. Oświadczam, że pobrany/-e przeze mnie domek/-i zostanie/-ą przeznaczony wyłącznie dla
zapewnienia schronienia kotom wolno żyjącym będącym pod moją opieką.
2. Załączam pisemną zgodę administratora terenu na posadowienie domków dla kotów wolno
żyjących.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
Potwierdzeniu, dla potrzeb realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz., 922 j.t.).
…………….………………………………
czytelny podpis społecznego opiekuna kotów
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu
Potwierdzenie
Wykonania zabiegu sterylizacji\kastracji kota wolno żyjącego
1. Imię i Nazwisko opiekuna …………………………………………………………………
2. nr Karty Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących……………..…………….
3. ilość wykonanych zabiegów: sterylizacji ………szt.,

kastracji ……… szt.

4. zwierzęta po zabiegu zostają pod opieką: □ – lekarza

□ – opiekuna
………………………………………….
podpis lekarza weterynarii

1. Oświadczam, że dostarczone przeze mnie do gabinetu koty w celu wykonania zabiegów
sterylizacji/kastracji, są zwierzętami wolno żyjącymi.
Adres populacji ……………………………………………………………………………….
2. Zobowiązuję się do wypuszczenia kotów po wykonaniu zabiegu i zachowaniu wskazanego
przez lekarza weterynarii okresu ochronnego, w miejscu ich dotychczasowego bytowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
Potwierdzeniu, dla potrzeb realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz., 922 j.t.).
…………….………………………………
czytelny podpis społecznego opiekuna kotów
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu
Potwierdzenie
wizyty lekarsko-weterynaryjnej kota wolno żyjącego
1. Imię i Nazwisko opiekuna …………………………………………………………………
2. nr Karty Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących……………..…………….
3. ilość przyjętych kotów………………………………………………………………………
4. rozpoznanie i zastosowane leczenie:……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………….
podpis lekarza weterynarii
1. Oświadczam, że dostarczone przeze mnie do gabinetu koty w celu udzielenia pomocy lekarskowerterynaryjnej, są zwierzętami wolno żyjącymi.
Adres populacji ……………………………………………………………………………….
2. Zobowiązuję się do wypuszczenia kotów po odbytym leczeniu, w miejscu ich dotychczasowego
bytowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
Potwierdzeniu, dla potrzeb realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz., 922 j.t.).
…………….………………………………
czytelny podpis społecznego opiekuna kotów
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