
 
Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Informacji Publicznej 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 087 

adabrow@um.szczecin.pl 

                   Szczecin, dn. 30 stycznia 2023 r. 

       
      
      
      
      

        
Nasz znak: BIP-S.1431.13.2023.AD 
RKP – 13531 – 2023  
 

Wniosek z dnia 17 stycznia 2023 r. 

 

W odpowiedzi na wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Szczecin 

w dniu 17 stycznia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie odławiania 

bezdomnych zwierząt oraz zapewniania bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku, 

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informuję, 

co następuje. 

Ad. I   

pkt 5 

Wszystkie zwierzęta odłowione na terenie Miasta Szczecina trafiły do Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie znajdującego się w strukturach Zakładu Usług 

Komunalnych w Szczecinie, będącego jednostką budżetową Gminy Miasto Szczecin. 

pkt 6 

Mieszkańcy potrzebę odłowienia zwierzęcia zgłaszają telefonicznie:  

- w godzinach od 8.00 do 16.00 za pośrednictwem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Szczecinie, 

- w godzinach od 16.00 do 8.00  za pośrednictwem Straży Miejskiej. 

 

pkt 7 i 8 

Za odławianie psów i kotów w 2022 r. odpowiadała firma "Szaman" A. W. Tchórzewska,           

z siedzibą: 72-010 Police, ks. kard. Wyszyńskiego 27 lok. 5  

 

Ad. II 

pkt 1 

Miasto zapewnia kotom wolno żyjącym leczenie i kastracje. Poza tym kupowana jest karma 

oraz domki, które są wydawane społecznym opiekunom.  

 

pkt 2 

Koty bezpańskie czyli bezdomne zostają umieszczone w Schronisku. Dodatkowo informujemy, 

że Miasto nie posiada dokładnych danych dotyczących ilości oraz miejsc bytowania kotów 

wolno żyjących. 

 

 



 

pkt 3 

Na zakup karmy dla kotów wolno żyjących w 2022 r. przeznaczone zostały środki finansowe 

w wysokości 85 000 zł. 

 

pkt 4 

Miasto nie dystrybuuje karmy dla kotów bezpańskich (bezdomnych). Miasto zakupuje  

i dystrybuuje karmę dla kotów wolno żyjących. Karma jest kupowana i wydawana społecznym 

opiekunom przez Schronisko dla  Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. 

 

pkt 5 

Miasto nie udostępnia mieszkańcom sprzętu do odłowu bezdomnych kotów. Zwierzęta 

bezdomne odławiane są przez podmiot, z którym Miasto ma zawartą stosowną umowę. 

 

pkt. 6  

Miasto nie posiada informacji nt. ilości domków dla bezpańskich kotów znajdujących się na 

terenie Miasta. 

 

pkt. 7 

W 2022 r. Miasto nie zakupiło i nie rozstawiło domków dla bezpańskich (bezdomnych) kotów.  

Miasto zakupuje domki dla kotów wolno żyjących i przekazuje je społecznym opiekunom. 

Informacje dot. ilości zakupionych domków dla kotów wolno żyjących można uzyskać  

w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a. 

 

Ad. III 

pkt 1 

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach miejskiego programu zapobiegania 

bezdomności zostały określone w Uchwale nr XLII/1186/22 Rady Miasta Szczecin 

z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku. Treść uchwały dostępna 

jest w Biuletynie informacji Publicznej pod adresem: 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11079.asp?soid=9A5F18AE88A740468EFC

6854C35E09BD  

 

pkt 2 

W 2022 r. Miasto prowadziło bezpłatne znakowanie psów schroniskowych oraz psów 

właścicielskich. Na ten cel przeznaczona została kwota w wysokości 101 290,00 zł. Poza tym 

finansowane były zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów, których właściciele są 

podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Na ten cel przeznaczono 

środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł. 

Jednocześnie informuję, iż tut. Urząd nie dysponuje danymi wymienionymi w cz. I 

pkt  1, 2, 3, 4,  5. W celu uzyskania informacji należy zwrócić się z wnioskiem do jednostki 

właściwej, realizującej zadania statutowe w tym zakresie tj. Zakładu Usług Komunalnych 

w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a, tel. 91 48 48 294, e-mail: sekretariat@zuk.szczecin.pl. 

  Z poważaniem 


