
 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

Nasz znak: WOŚr-S.1431.51.2021.MKu                                                      dnia: 09.11.2021 r. 

UNP: 56253/WOŚr/-VIII/21 

Państwa wniosek:                                                                                      z dnia: 28.10.2021 r. 

 

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej 

 

                  Urząd Miasta Szczecin Wydział Ochrony Środowiska odpowiadając na Państwa 

wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dotyczącej zdarzeń z udziałem zwierząt, 

przekazuje wnioskowane informacje. 

Ad. 1.  

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie będący samorządową jednostką budżetową Gminy 

Miasto Szczecin, posiada w swoich strukturach Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/733/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r.             

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 r., ww. jednostka zleca prowadzenie               

tzw. pogotowia interwencyjnego przy Schronisku. Podmiot zewnętrzny przeprowadza 

odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta na podstawie stosownej umowy zawartej            

z Zakładem Usług Komunalnych. 

Ad. 2.  

I. Zwierzęta bezdomne: 

1. Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Miasto Szczecin 

a) w przypadku zdrowych zwierząt – odłowienie zwierzęcia i przewiezienie go do Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, 

b) w przypadku zwierząt rannych:  

- w godz. 8.00-16.00 w dni robocze i soboty – przywiezienie go do Schroniska, 

- w godz. 16.00-8.00 – przewiezienie zwierzęcia do lecznicy wskazanej przez Schronisko       

i po udzieleniu pierwszej pomocy przewiezienie do Schroniska, 

- całodobowo w niedziele i święta – przewiezienie zwierzęcia do lecznicy wskazanej przez 

Schronisko i po udzieleniu pierwszej pomocy przetransportowanie do Schroniska. 
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2. Transport z terenu Gminy Miasto Szczecin 

a) w godz. 8.00-.16.00 transport zwierząt przebywających w Schronisku do wskazanych 

gabinetów weterynaryjnych celem przeprowadzenia konsultacji lub wykonania dodatkowych 

badań RTG, 

b) w dni robocze w godz. 16.00-8.00, a w niedziele i dni świąteczne całodobowo, transport 

zwierząt przebywających w Schronisku do wskazanego gabinetu dyżurującego. 

3. Odławianie kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Szczecin 

a) w przypadku zdrowych zwierząt przeznaczonych do sterylizacji – odłowienie zwierzęcia      

i przewiezienie go do lecznicy wskazanej przez Gminę Miasto Szczecin, a następnie po 

sterylizacji odwiezienie zwierzęcia w miejsce bytowania – dot. max 200 kotów rocznie, 

pomoc dla najstarszych społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, 

b) w przypadku zwierząt rannych odłowienie i przewiezienie zwierzęcia do lecznicy 

wskazanej przez Gminę Miasto Szczecin. 

II. Zwierzęta łowne 

1. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych – usługę świadczy podmiot zewnętrzny na 

podstawie stosownej umowy zawartej z Miastem. 

W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

1) schwytania i przesiedlenia grubego zwierzęcia łownego (np. sarny), 

2) skracania cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans 

na wyzdrowienie, na wnykach, porażonych śmiertelnymi schorzeniami itp.  (ocena stanu 

zwierzęcia, skrócenie cierpień), w tym: 

- dojazd na miejsce zdarzenia, 

- ocena stanu zwierzęcia, 

- w przypadku konieczności, przetransportowanie poszkodowanego zwierzęcia 

do najbliższego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, 

- w razie konieczności bezzwłoczne uśmiercenie i przekazanie zwłok do wskazanego przez 

Zamawiającego podmiotu zajmującego się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych. 

3) wykonania uśmiercenia  zwierząt łownych bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym 

zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia, 

4) w przypadku podejrzenia wystąpienia wścieklizny niezwłocznego powiadomienia 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie; zabezpieczenia zwierzęcia lub jego zwłok 

do czasu wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych decyzji 

(postępowanie wg zaleceń), 

Ad. 3. 



Straż Miejska Szczecin nie posiada w swoich strukturach wyodrębnionych komórek do 

realizacji zadań dot. zwierząt. Niemniej funkcjonariusze prowadzą nw. działania w zakresie 

ochrony zwierząt: 

- uczestniczą w interwencjach związanych z kontrolą dobrostanu zwierząt i dotyczących 

podejrzenia o znęcanie się nad zwierzętami, 

- wykonują czynności kontrolne wynikające z zapisów uchwały w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

- w przypadku wpływu zgłoszenia związanego ze zwierzętami, dyżurni na stanowisku 

dowodzenia przekazują sprawę do realizacji przez podmioty odpowiedzialne za określone 

obszary reagowania w danej sytuacji, np. do odpowiedniego pogotowia interwencyjnego. 

Ad. 4. 

W związku z tym, iż funkcjonariusze Straży Miejskiej Szczecin nie prowadzą bezpośrednio 

interwencji dotyczących zdarzeń z udziałem zwierząt, nie uczestniczyli w specjalistycznych 

szkoleniach w tym zakresie.  

Podmioty zewnętrzne świadczące dla Miasta usługi w zakresie wskazanym w pytaniu, 

posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia. 

Ad. 5. 

Wszelkie szczegóły prowadzenia i zakresu pomocy udzielanej zwierzętom bezdomnym         

i wolno żyjącym przez pogotowie interwencyjne przy Schronisku opisane są w Uchwale       

Nr XXV/733/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 201 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt      

w Szczecinie oraz w Regulaminie Schroniska dla Bezdomny Zwierząt w Szczecinie. Oba 

dokumenty dostępne są na stronach internetowych ww. instytucji. 

Ad. 6. 

Wszelkie zdarzenia z udziałem zwierząt mieszkańcy Miasta Szczecin mogą zgłaszać pod    

nr na linii alarmowej 989 Straży Miejskiej Szczecin, która przekazuje interwencje                  

do odpowiednich podmiotów. W świadomości społecznej funkcjonuje również numer telefonu 

do Schroniska 91 48-702-81, które udziela obszernych informacji gdzie i po jaką pomoc 

można się zwrócić w konkretnych sytuacjach. 

Podpisano: Dariusz Matejski Zastępca Dyrektora Wydziału WOŚr 

  

 


