
UCHWAŁA NR XXXIV/399/2021 
RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU 

z dnia 24 marca 2021 r. 

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2021 ” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 638), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2021”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/258/2020 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój w roku 2020” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju. 

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

  

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Janusz Podpora 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/399/2021 

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju 

z dnia 24 marca 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2021 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 638). 

I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma 
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno 
żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Połczyn-Zdrój.  

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych 
zwierząt jest największa. 

2. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie; 

2) porzucenie zwierząt przez właścicieli; 

3) ucieczki zwierząt; 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt; 

5) panujące mody na dane rasy zwierząt; 

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

II 
Wykonawcy programu 

§ 2. 1.  Działania związane z realizacją programu prowadzi Wydział Komunalny i  Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju przy pomocy:  

1) Straży Miejskiej w Połczynie-Zdroju – kontrole warunków bytowania zwierząt, w tym przestrzeganie przez 
właścicieli zwierząt obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Połczyn-Zdrój oraz realizację przez właścicieli psów obowiązku szczepień przeciw wściekliźnie; 

2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

3) społeczni karmiciele kotów – wpisani na listę karmicieli zgodnie z zarządzeniem nr 152/Z/2020 Burmistrza 
Połczyna-Zdroju z dnia 7 grudnia 2020 r. 

4) podmiotu prowadzącego schronisko – Gmina Połczyn-Zdrój zawarła porozumienie międzygminne 
z Urzędem Miasta Białogard w sprawie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt SOS z siedzibą Kępinie 
Białogardzkim 1A, 78-200 Białogard (numer weterynaryjny PL 32013403), które przyjmuje psy z obszaru 
Gminy Połczyn-Zdrój; 

5) placówki oświatowe -poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych 
mieszkańców; 

6) inspektor ds. ochrony środowiska poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

III 
Cel i zadania programu 
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§ 3. 1.  Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połczyn-Zdrój oraz opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi; 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym i wolno żyjącym zwierzętom z terenu Gminy Połczyn-Zdrój; 

2) ograniczenie populacji bezdomnych i wolno żyjących zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów; 

3) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych; 

4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na drogach gminnych 
z udziałem zwierząt domowych i gospodarskich; 

6) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

7) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku; 

8) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym; 

9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

IV 
Zapobieganie bezdomności psów i kotów 

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania 
zwierząt; 

2) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i wolno żyjących oraz leczenie 
osobników chorych; 

3) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz zachęcenie wpisanych 
na listę karmicieli kotów do ich sterylizacji; 

4) sukcesywne odławianie bezdomnych psów i przekazywanie ich do adopcji, a w przypadku psów, dla 
których nie znajdzie się drugi właściciel -do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

§ 5. 1.  Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów bezdomnych lub kotów wolno 
żyjących. 

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla 
nich właścicieli; 

2) zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, wskazany przez Gminę. 

3. Gmina dokona zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie, na podstawie wystawionego rachunku. 

§ 6. 1.  Gmina pokrywa koszty: 

1) szczepienia przeciw wściekliźnie adoptowanych psów; 

2) sterylizacji lub kastracji w oparciu o wydany dokument przez Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju (umowa 
adopcyjna lub skierowanie na zabieg); 

3) niezbędnych zabiegów leczniczych, dotyczących bezdomnych i wolno żyjących zwierząt przebywających 
na terenie Gminy Połczyn-Zdrój oraz zwierzętom, które uległy kolizjom drogowym na drogach gminnych. 

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1: 
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1) Gmina zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłoniła lekarza weterynarii, z którym zawarła 
umowę na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji bezdomnych i wolno żyjących zwierząt, w tym 
opiekę pooperacyjną, finansowaną z budżetu Gminy (w 2021 roku Gminę będzie obsługiwał lek. wet. 
Dariusz Igiel prowadzący działalność pn. Usługi weterynaryjno-sanitarne, Zakład dezynfekcji, dezynsekcji 
i deratyzacji); 

2) bezdomne lub wolno żyjące zwierzęta będą dostarczane do lekarza weterynarii, o którym mowa 
w pkt 1 w celu wykonania zabiegu; w przypadku braku możliwości dostarczenia tych zwierząt przez 
opiekunów społecznych, będą one wyłapywane i przewożone przez służby Gminy; 

3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta powrócą do miejsc macierzystych lub trafią do adopcji bądź zostaną 
umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt; 

4) na warunkach określonych w umowie, Gmina dokona zapłaty lekarzowi weterynarii na podstawie 
wystawionego rachunku; 

5) w przypadku przyjęcia bezdomnego zwierzęcia bezpośrednio do schroniska, niezbędne zabiegi 
weterynaryjne w tym sterylizacja i kastracja zostaną przeprowadzone przez lekarza weterynarii, 
prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt, współpracującego z tym schroniskiem, po odbyciu 
kwarantanny. 

3. W przypadku zidentyfikowania właściciela zwierzęcia, zostanie on obciążony kosztami poniesionymi 
przez Gminę. 

§ 7. 1.  Finansowanie zadań, określonych powyżej, w roku budżetowym 2021 będzie realizowane 
do wyczerpania limitu środków, przewidzianych w niniejszej uchwale. 

V 
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi 

§ 8. 1.  Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia domowego, jest obowiązany do zapewnienia mu 
opieki (znalezienie nowego właściciela, przekazanie do schroniska, itp.). 

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele. 

3. Koszty związane z przyjęciem zwierzęcia do schroniska ponoszą: 

1) w przypadku zwierząt bezdomnych -Gmina; 

2) w pozostałych przypadkach -dotychczasowi właściciele. 

§ 9. 1.  Bezdomne psy oraz koty będą odławiane i przekazywane do adopcji. W przypadku braku 
kandydatów do niezwłocznej adopcji danego zwierzęcia, może być ono umieszczone u  osoby, która zgłasza 
gotowość adopcji czasowej, lub przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

2. Informacje o zwierzętach oczekujących na adopcję będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Połczynie-Zdroju. 

§ 10. 1.  Wolno żyjące koty nie powinny być umieszczane w schroniskach, lecz wypuszczane na swobodę 
po wykonaniu kastracji lub sterylizacji. Wypuszczenie na swobodę powinno nastąpić w pobliżu miejsca 
dotychczasowego bytowania zwierzęcia. 

2. W okresie, gdy wolno żyjące koty nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, powinny 
one być dokarmiane. Dokarmianie bezdomnych zwierząt mogą prowadzić ich społeczni opiekunowie, wpisani 
na listę karmicieli. 

3. Osoby takie, działające na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, mogą ubiegać się o przyznanie bezpłatnej 
karmy w celu dokarmiania bezdomnych zwierząt. 

§ 11. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma 
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, będą w celu 
zapewnienia właściwej opieki przekazywane do gospodarstwa w Wardyniu Górnym należącego do Pana 
Sławomira Goszczyńskiego, zam. Wardyń Górny 21a, z którym Gmina zawarła stosowną umowę. 

§ 12. 1.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na drogach 
gminnych z udziałem zwierząt będzie zapewnione poprzez zawartą przez Gminę umowę z lekarzem 
weterynarii, prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt. 
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2. Koszty opieki weterynaryjnej nad zwierzętami domowymi, poszkodowanymi w wypadkach drogowych, 
a także koszty ewentualnej utylizacji ich zwłok, ponosi właściciel zwierzęcia. W przypadku braku możliwości 
ustalenia właściciela, koszty te ponosi Gmina. 

§ 13. Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy 
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty 
między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje. W tym celu Gmina będzie 
współpracowała z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działającymi na terenie 
Gminy Połczyn-Zdrój. 

VI 
Postanowienia końcowe 

§ 14. Środki finansowe w kwocie 81.000,00 zł przeznaczone na realizację niniejszego programu zostały 
określone w dziale 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” budżetu Gminy na 
rok 2021, przyjętego uchwałą XXXI/370/2020 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 16 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021. 

§ 15. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego 
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
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