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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt 

Na podstawie art. 19 ust.2 pkt. 15 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz .U. 
z 2021 r. poz.1372) oraz  i art. 75 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2021r poz.1098); Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek Fundacji Zwierzogród o udzielenie zezwolenia przez 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji 
dzikich zwierząt w Szczecinie przy ul. prof. Władysława Grabskiego 5/1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony 
zwierząt pn. „Zapewnienie opieki nad dzikimi zwierzętami poprzez prowadzenie ośrodka rehabilitacji 
dzikich zwierząt przy ul. Borowej w Szczecinie, wybudowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego, ośrodek będzie prowadzony przez Fundację Zwierzogród. 
 
Fundacja prowadzi działalności polegającą na obsłudze zootechnicznej ponad 15 lat. Zajmuje się 
odchowem, leczeniem i żywieniem zwierząt zróżnicowanych gatunkowo. Począwszy od małych a 
skończywszy na ponad tonowych osobnikach. W Fundacji prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży z profilaktyki zwierzęcej i proekologicznej, tj. np.: Zagroda Edukacyjna 
w programie "Społecznik", ochrona środowiska poprzez odławianie tzw. szkodników (zwierząt nie 
należących do naszej fauny) takich jak szopy i skunksy itp. Fundacja współpracuje  
z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w zakresie dobrostanu, inkubacji i żywienia 
zwierząt.  
Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ochronie przyrody, na utworzenie 
i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt, wymagane jest zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. Do wniosku o wydanie ww. zezwolenia, w myśl art. 75 ust. 2 pkt. 7 wyżej powoływanej 
ustawy dołącza się opinię właściwej miejscowo rady gminy. 
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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