
UCHWAŁA NR XXVIII/815/13
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2013 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; 
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; 
Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, 
Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, 
poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) i art. 11a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 106, poz. 1002, zm. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, 
z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278, oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1373); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2013 r. stanowiący Załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/476/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2012 roku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/815/13 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 marca 2013 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W SZCZECINIE W 2013 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, 

- zważywszy, że problem bezdomności zwierząt jest problemem narastającym, 

- przekonana, że działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy należy wesprzeć 
współpracą z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt oraz Inspekcją Weterynaryjną i samorządem lekarsko-weterynaryjnym, uchwala 
niniejszym "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Szczecinie w 2013 roku”. 

Rozdział 1.
KIERUNKI POLITYKI MIASTA WOBEC PROBLEMU BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT 

§ 1. 1. Rada Miasta ustala, że celem gminnego programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta, w szczególności poprzez 
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, 

2) wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających mieszkańców do dokonywania 
adopcji zwierząt, polegających na zwolnieniu z opłaty od posiadania psa adoptowanego ze 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

3) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez intensywną 
sterylizację psów i kotów oraz wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających 
właścicieli zwierząt do jej wykonywania, polegających na zwolnieniu z opłaty od 
posiadania psa wykastrowanego lub wysterylizowanego, 

4) zmniejszenie bezdomności psów poprzez znakowanie elektroniczne tzw. czipowanie, 
umożliwiające ustalenie właściciela psa w przypadku zabłąkania zwierzęcia lub 
pogryzienia osób lub zwierząt oraz wprowadzenie mechanizmów finansowych 
zachęcających właścicieli do jego wykonywania, 

5) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez zapewnienie miejsca w schronisku 
psom zagubionym, wałęsającym się lub odebranym na podstawie zapisów ustawy 
o ochronie zwierząt, 
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6) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, w szczególności 
psów i kotów, 

7) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym ich leczenie i sezonowe 
dokarmianie, 

8) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta, w szczególności poprzez 
konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 

9) edukację mieszkańców Miasta na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych. 

2. Rada Miasta przyjmuje, że funkcję koordynatora działań dotyczących realizacji 
programu pełni wydział właściwy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu 
Miasta w Szczecinie. 

3. Rada Miasta przyjmuje, że realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu 
bezdomności zwierząt prowadzą: 

1) miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – wydział Zakładu Usług Komunalnych 
w Szczecinie, zwane dalej Schroniskiem, we współpracy z organami Inspekcji 
Weterynaryjnej i samorządem lekarsko – weterynaryjnym, 

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) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
współpracujące z Urzędem Miasta i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto 
Szczecin. 

Rozdział 2.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

§ 2. Zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt: 

1) zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta Szczecin zapewnia się miejsce w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, przy Alei Wojska Polskiego 247, 

2) do Schroniska przyjmowane są bezdomne zwierzęta, psy i koty: 

a) doprowadzone do Schroniska przez mieszkańców, 

b) dowiezione przez pogotowie interwencyjne Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Szczecinie, 

c) odłowione przez podmiot uprawniony do odławiania bezdomnych zwierząt z terenu 
Miasta Szczecin na podstawie stosownej umowy zawartej z Zakładem Usług 
Komunalnych w Szczecinie, 

3) do Schroniska nie są przyjmowane wolno żyjące koty, z wyłączeniem przypadków,w 
których zwierzęta te uległy wypadkom komunikacyjnym i wymagają pomocy lekarsko -
weterynaryjnej. Do Schroniska nie są przyjmowane również 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. 

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 
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1) opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest społecznie przez opiekunów wolno 
żyjących kotów zrzeszonych w organizacjach społecznych, których statutowym celem 
działania  jest ochrona zwierząt lub niezrzeszonych, działających indywidualnie 
z potrzeby własnej, 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi 
kotami, które uległy wypadkom komunikacyjnym, do czasu zakończenia leczenia 
i wypuszczenia, 

3) Miasto Szczecin w ramach konkursów dla organizacji społecznych, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt, przeznacza środki na dofinansowanie opieki nad 
wolno żyjącymi kotami, wybierając formę działań spośród następujących zadań: 

a) opieka lekarsko-weterynaryjna w potrzebie (po wypadku i w chorobie), 

b) sterylizacja/kastracja, 

c) dokarmianie, 

d) zapewnienie schronień. 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt: 

1) 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 Pogotowia Interwencyjnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Szczecinie, potrzeby odłowienia bezdomnych psów, 

2) do odławiania zwierząt bezdomnych uprawnione są: 

a) pogotowie interwencyjne Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, 

b) podmiot spełniający warunki określone w przepisach odrębnych, na podstawie 
stosownej umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie, 

3) podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest stosować urządzenia i środki 
nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodujące cierpień 
zwierząt, 

4) wyłapywanie bezdomnego zwierzęcia powinno być przeprowadzone przez podmiot 
wykonujący tę czynność w sposób sprawny, nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi 
publicznemu, 

5) bezdomne zwierzęta  po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone 
w Schronisku, 

6) 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, 

7) 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, 

8) po upływie 14 dni pobytu zwierzęcia w Schronisku, zwierzę może zostać przekazane do 
adopcji. 

§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt: 

Id: 95302E63-7796-44E2-8E3F-360D5366ED57. Podpisany Strona 3



1) bezdomne psy przebywające w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, 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 pozabiegową w Schronisku, 

2) sterylizacji/kastracji w Schronisku poddawane są także wolno żyjące koty, które trafiły 
pod opiekę Schroniska po wypadku komunikacyjnym. Sterylizacji/kastracji poddaje się 
wolno żyjące koty po zakończonym leczeniu, przed ich wypuszczeniem. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

1) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie w sposób następujący: 

a) 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, 

b) publikuje się zdjęcie zwierzęcia, które trafiło do Schroniska na stronie internetowej 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie; 

c) podejmuje się akcje popularyzujące adopcję zwierząt bezdomnych, prowadząc je 
samodzielnie lub we współpracy z organizacjami społecznymi, placówkami 
oświatowymi i mediami. 

2) adoptować zwierzę bezdomne może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód 
tożsamości, po podpisaniu umowy adopcyjnej. 

§ 7. Usypianie ślepych miotów. 

Usypianie ślepych miotów psów i kotów prowadzone jest w sposób humanitarny 
i nieodpłatny w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Zwierzęta mogą być dostarczone 
do Schroniska przez mieszkańców Miasta Szczecin. Decyzję o kwalifikacji miotu do 
uśpienia podejmuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku. Po uśpieniu zwłoki 
zwierzęce pozostawia się w Schronisku. 

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich: 

1) dla zwierząt gospodarskich, nad którymi właściciel lub opiekun się znęcał i które zostały 
mu odebrane na mocy decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, Miasto Szczecin 
organizuje zapewnienie opieki tym zwierzętom do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia 
sądu o ich dalszych losach, 

2) odebrane zwierzęta gospodarskie zostaną umieszczone w Akademickim Ośrodku 
Jeździeckim przy ul. Junackiej 21-25 w Szczecinie, należącym do Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 

3) w trybie wydawania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich, przy 
uwzględnieniu ich liczby, rodzaju, wieku, stanu zdrowia, Miasto Szczecin 
w porozumieniu z właścicielem gospodarstwa rolnego, który zadeklarował przyjęcie 
zwierząt, oceni możliwość zapewnienia opieki odebranym zwierzętom i warunki tego 
przekazania, w tym ustawowo wymaganą zgodę na przyjęcie, 

4) w sytuacji, gdy właściciel gospodarstwa rolnego, który zadeklarował przyjęcie zwierząt 
nie będzie mógł zapewnić im należytej opieki, Miasto Szczecin podejmie działania 
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zmierzające do umieszczenia odebranych zwierząt w innym gospodarstwie, 
odpowiadającym wymogom odebranych zwierząt. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt: 

1) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach 
drogowych (wraz z ich transportem), realizowane jest przez Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt, z wyłączeniem sytuacji, w których w Schronisku nie ma dyżurującego lekarza 
weterynarii (pora nocna, dni wolne od pracy), 

2) w porze nocnej i w dniach wolnych od pracy pomoc weterynaryjna zwierzętom 
poszkodowanym w wypadkach, udzielana jest przez podmiot uprawniony na podstawie 
stosownej umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie, 

3) po udzieleniu pomocy przez podmiot zewnętrzny (w porze nocnej i czasie dni wolnych od 
pracy) zwierzę zostaje przetransportowane do Schroniska i dalsza opieka świadczona jest 
w ramach działalności Schroniska. 

§ 10. Plan znakowania zwierząt w gminie. 

1) Miasto Szczecin prowadzi bezpłatne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa 
elektronicznego mikroprocesora, 

2) znakowanie psów odbywa się w wybranych lecznicach znajdujących się na terenie 
Miasta, na podstawie umów zawartych z Zakładem Usług Komunalnych, 

3) psy bezdomne znakowane są w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, 
przed przekazaniem do adopcji i rejestrowane na nowego właściciela – osobę adoptującą, 

4) w przypadku utraty psa oznakowanego, jego zbycia lub zmiany danych osobowych 
właściciela zaleca się aby dotychczasowy właściciel zgłosił ten fakt do Schroniska, w celu 
wprowadzenia korekty w bazie psów zaczipowanych, której administratorem jest 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. 

§ 11. Finansowanie programu. 

1) środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są 
w budżecie Miasta Szczecin, 

2) środki finansowe wydatkowane będą na poszczególne zadania w wysokości: 

a) 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na dotacje podmiotowi, który 
został wyłoniony w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na 
opiece nad wolno – żyjącymi kotami na terenie Gminy Miasto Szczecin, 
w szczególności na : 

- sterylizację/kastrację wolno - żyjących kotów tzw. podwórkowych na terenie Gminy 
Miasto Szczecin, 

- pomoc lekarsko – weterynaryjną dla wolno - żyjących kotów objętych rejestrem 
populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

b) 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na tzw. małą dotację dla organizacji 
pozarządowej, przeznaczoną na dokarmianie bezdomnych kotów, 

c) 805 000 zł (słownie: osiemset pięć tysięcy złotych) jako kwota zabezpieczająca 
realizację zadań, tj.: 

- zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
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- odławianie bezdomnych zwierząt, 

- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

- usypianie ślepych miotów, 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt, 

- znakowanie zwierząt, 

d) 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  Szczecin. 
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