
UCHWAŁA Nr IX/181/03
Rady Miasta Szczecina

z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 106 poz. 1002) Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT DOMOWYCH”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 
określający politykę Miasta Szczecina wobec problemu bezdomności zwierząt.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra



Załącznik
do Uchwały Nr IX/181/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 września 2003 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT DOMOWYCH

PREAMBUŁA

Rada Miasta Szczecina:
- 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 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz Inspekcją Weterynaryjną i samorządem 
lekarsko-weterynaryjnym,

uchwala niniejszym „Gminny Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt Domowych” 
jako wyraz polityki Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Miastem, wobec problemu 
bezdomności zwierząt.

ROZDZIAŁ 1

KIERUNKI POLITYKI MIASTA WOBEC PROBLEMU BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT DOMOWYCH

§ 1. 1. Rada Miasta ustala, że celem gminnego programu przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta, w szczególności poprzez 
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt oraz wprowadzaniu mechanizmów 
finansowych zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt,
2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez intensywną 
sterylizację psów i kotów oraz wprowadzaniu mechanizmów finansowych zachęcających 
właścicieli zwierząt do jej wykonywania,
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta, w szczególności poprzez konsekwentne 
egzekwowanie przepisów prawa,
4) edukacja mieszkańców Miasta na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
2. Rada Miasta przyjmuje, że realizacja działań dotycząca przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt jest elementem strategii rozwoju Miasta.
3. Rada Miasta przyjmuje, że funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczania 
bezdomności zwierząt pełni wydział właściwy ds. gospodarki komunalnej oraz ochrony 
środowiska Urzędu Miejskiego w Szczecinie.



4. Rada Miasta przyjmuje, że realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności 
zwierząt prowadzą: 
1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt oraz 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.
5. Strategicznym celem współpracy dotyczącej zapobiegania bezdomności zwierząt jest 
obj cie nią możliwie najszerszych obszarów tej problematyki, a w szczególności:
1) propagowanie ograniczania  i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, 
2) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, zwłaszcza kotów tzw. 
podwórkowych, posiadających opiekunów społecznych,
3) edukacja humanitarna mieszkańców Miasta.

§ 2. 1. Rada Miasta uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe 
na realizację zadań Miasta związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
2. Rada Miasta uchwalając coroczną wysokość podatku od psa zapewniać będzie 
mechanizmy finansowe zachęcające mieszkańców Miasta do adopcji zwierząt bezdomnych 
oraz do dokonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt jako najskuteczniejszej 
metody ograniczającej bezdomność zwierząt.

ROZDZIAŁ 2

FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI PSÓW

§ 3. Realizacja programu dotyczącego problemu bezdomności psów polega na:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym psom z terenu Miasta, w szczególności poprzez 
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt oraz wprowadzaniu mechanizmów 
finansowych zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt,
2) zmniejszeniu populacji psów bezdomnych poprzez ich intensywną sterylizację i kastrację 
oraz wprowadzaniu mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli zwierząt do jej 
wykonywania,
3) zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i rejestrowaniu psów będących 
własnością mieszkańców,
4) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów oraz obowiązków 
właścicieli wobec nich,
5) przeprowadzaniu wyłapywania bezdomnych psów z terenu Miasta.

§ 4. W celu realizacji wymienionych działań Schronisko wypełnia zadania dotyczące 
ograniczania bezdomności psów poprzez:
1) przyjmowanie i utrzymywanie psów bezdomnych oraz dostarczonych w wyniku działania 
pogotowia interwencyjnego, tj. zebranych z miejsc publicznych psów bezpańskich 
zagrażaj cych bezpieczeństwu ludzi, rannych w wypadkach drogowych a także tych, które 
pokąsały człowieka;
2) przyjmowanie i utrzymywanie psów bezdomnych dowiezionych w wyniku akcji 
wyłapywania;



3) przekazywanie psów do adopcji;
4) przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji oraz trwałego znakowania poprzez wszczepienie 
mikroprocesora po okresie kwarantanny psom oczekującym na adopcję – przed wydaniem 
nowemu właścicielowi;
5) poszukiwanie właściciela psa;
6) bezpłatne usypianie ślepych miotów;
7)prowadzenie działań promujących sterylizację lub kastrację psów jako najskuteczniejszej 
metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych;
8) zlecanie gabinetom weterynaryjnym usługi polegającej na trwałym oznakowaniu psów 
mikroczipem oraz zarządzanie bazą danych oznakowanych psów i ich właścicieli (we 
współpracy z Inspekcją Weterynaryjną przedmiotowa baza danych może zostać rozszerzona o 
dane dotyczące obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie).

ROZDZIAŁ 3

FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI KOTÓW

§ 5. Realizacja programu dotyczącego problemu bezdomności kotów polega na:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym kotom z terenu Miasta, w szczególności poprzez 
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
2) zmniejszeniu populacji kotów tzw. podwórkowych poprzez ich intensywną sterylizację i 
kastrację,
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta,
4) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania kotów, w szczególności 
kotów tzw. podwórkowych.

§ 6. 1. W celu realizacji wymienionych działań Schronisko wypełnia zadania dotyczące 
ograniczaniu bezdomności kotów poprzez:
1) dowożenie i przyjmowanie kotów tzw. podwórkowych od jednostek organizacyjnych 
Miasta lub innych instytucji publicznych w celu dokonania zabiegu sterylizacji lub kastracji i 
szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz wypuszczanie ich na wolność w miejscu 
pochwycenia,
2) dowożenie i przyjmowanie kotów rannych w wypadkach drogowych bądź pozostających w 
stanie nie leczonej choroby, leczenie zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie i 
przekazywanie do adopcji, 
3) bezpłatne usypianie ślepych miotów;
4) prowadzenie działań promujących sterylizację i kastrację kotów jako najskuteczniejszej 
metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych.
2. W celu realizacji wymienionych działań organizacje społeczne, których statutowym celem 
działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, wypełniają zadania dotyczące 
ograniczaniu bezdomności kotów poprzez:
1) wykonywanie bezpłatnej usługi polegającej na sterylizacji i kastracji kotów tzw. 
podwórkowych dostarczonych przez zarejestrowanych społecznych opiekunów kotów, 
korzystając ze środków finansowych Miasta,
2) tworzenie i  prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów tzw. podwórkowych oraz 
udzielanie opiekunom wszechstronnej pomocy,
3) prowadzenie działań promujących sterylizację i kastrację kotów,
4) edukację mieszkańców Miasta na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt.



ROZDZIAŁ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7. Dla realizacji działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt domowych Miasto 
może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, w szczególności w 
postaci:
1) wsparcia finansowego,
2) udostępnienia lokalu komunalnego 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 
mi dzynarodowej.


