
UCHWAŁA NR V/63/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 2019.

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1840, z 2018 r. poz. 663, poz. 650) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Miasta 
Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na rok 2019 na terenie miasta Kołobrzeg, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak

Id: BE8FF6BD-B878-4A4D-9DEB-5D52DD545E8F. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr V/63/19

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 26 lutego 2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA ROK 2019.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się następujące cele programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta Kołobrzeg;
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

§ 2. Działania dotyczące przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt są realizowane przez:
1) Gminę Miasto Kołobrzeg;
2) podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt w Kołobrzegu, ul. VI Dywizji Piechoty 60, we 

współpracy z lecznicami/gabinetami weterynaryjnymi;
3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności 

zwierząt;
4) Straż Miejską, Straż Pożarną, Policję.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 3. Bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Kołobrzeg zapewnia się miejsce w schronisku dla 
zwierząt prowadzonym przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto 
Kołobrzeg, zlokalizowanym w Kołobrzegu przy ul. VI Dywizji Piechoty 60.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie miasta Kołobrzeg realizowana będzie poprzez:
1) przyjmowanie do schroniska dla zwierząt kotów rannych bądź pozostających w stanie nieleczonej 

choroby, leczenie zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie i przekazywanie do adopcji. 
W przypadku przyjęcia do schroniska dla zwierząt kotów nieuleczalnie chorych – decyzja o eutanazji 
zwierząt należeć będzie do lekarza weterynarii. W/w działania podejmowane będą przez podmiot 
prowadzący schronisko dla zwierząt;

2) wyłapywanie i poddawanie zabiegowi sterylizacji kotów wolno żyjących, a następnie wypuszczenie 
ich na wolność w miejsce ich bytowania lub przekazywanie do adopcji. Koty wolno żyjące (dzikie) 
przeznaczone do zabiegu będą doprowadzane do gabinetu weterynarii przy ul. Czarnieckiego 9C/II 
prowadzonego przez lek. wet. p. Małgorzatę Kurzak, z którą Gmina Miasto Kołobrzeg zawarła 
umowę, zarówno przez osoby fizyczne, w tym członków organizacji pozarządowych, których 
statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, jak również przez tzw. opiekunów 
społecznych. Działania będą wykonywane na koszt Gminy Miasto Kołobrzeg;

3) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ich dokarmiania.
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Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5. Czynność odławiania (wyłapywania) bezdomnych zwierząt z terenu miasta Kołobrzeg 
przeprowadzana będzie przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt przy współpracy ze Strażą 
Miejską, Policją, Strażą Pożarną oraz organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem 
działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia 
i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.

§ 6. Do schroniska dla zwierząt przyjmowane będą zwierzęta zagubione, zabłąkane, porzucone, 
odebrane właścicielom / opiekunom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, z wypadków drogowych, 
zwierzęta dowiezione w wyniku akcji wyłapywania lub z innych przyczyn bezdomne z terenu miasta 
Kołobrzeg. W/w działania podejmowane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt w dni 
robocze w godzinach otwarcia schroniska. W pozostałym czasie (w tym w godzinach nocnych), w dni 
wolne i święta w wyjątkowych przypadkach, działania interwencyjne podejmowane będą na telefoniczne 
zgłoszenie zarówno służb, jak i osób fizycznych.

§ 7. Odłowionym zwierzętom w schronisku dla zwierząt zapewnia się:
1) 14-dniową kwarantannę wraz z opieką lekarsko-weterynaryjną w zakresie kontroli stanu zdrowia, 

profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. W/w działania 
podejmowane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt;

2) codzienną  karmę oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia i pielęgnowanie zwierząt zgodnie 
z obowiązującymi wymogami i normami żywienia zwierząt. W/w działania podejmowane będą przez 
podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt;

3) trwałe oznakowanie psów przebywających w schronisku dla zwierząt.
Rozdział 5.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 8. Zwierzęta przebywające w schronisku dla zwierząt poddawane będą obowiązkowej sterylizacji 

albo kastracji. W/w działania podejmowane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt.
§ 9. Zabieg sterylizacji albo kastracji przeprowadzany będzie przez lekarza weterynarii 

zapewniającego przebywającym w schronisku zwierzętom opiekę weterynaryjną.
Rozdział 6.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 10. Działania mające na celu poszukiwanie dotychczasowych właścicieli oraz oddanie zwierząt do 

adopcji prowadzone będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt oraz organizacje 
pozarządowe, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

§ 11. W celu zwiększenia ilości adopcji i udostępnienia informacji na temat zwierząt oczekujących na 
adopcje, podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt prowadzi stronę internetową, profil na portalu 
społecznościowym, organizuje dni otwarte w schronisku, imprezy edukacyjne. 

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 12. Bezpłatne usypianie ślepych miotów z terenu miasta Kołobrzeg dokonywane będzie przez 
lekarza weterynarii, z którym podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt ma podpisaną umowę.

§ 13. Usypianie ślepych miotów dotyczy również wolno żyjących kotów.
Rozdział 8.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 14. Zwierzętom gospodarskim z terenu miasta Kołobrzeg zapewnia się miejsce w gospodarstwie 

rolnym znajdującym się w Zieleniewie, 78 – 100 Kołobrzeg, przy ul. Wakacyjnej 1 prowadzonym przez 
Panią Agnieszkę Staniak.
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Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt
§ 15. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę 

weterynaryjną. W tym celu Gmina Miasto Kołobrzeg zawarła umowę z lek. wet. p. Adamem 
Chodorowskim prowadzącym przychodnię weterynaryjną dla małych zwierząt przy ul. E. Szelburg - 
Zarembiny 20 w Kołobrzegu. Zadanie będzie wykonywane na koszt Gminy Miasto Kołobrzeg 
i realizowane we współpracy z Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską.

Rozdział 10.
Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na rok 2019
§ 16. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

realizowany będzie ze środków finansowych Gminy Miasto Kołobrzeg zapisanych w budżecie na rok 
2019 w Dziale 900 Rozdziale 90013 Paragrafie 4300 w kwocie 436 000,00 zł. Sposób wydatkowania 
środków określają odrębnie zawarte umowy na realizację poszczególnych zadań.

Id: BE8FF6BD-B878-4A4D-9DEB-5D52DD545E8F. Podpisany Strona 3




