
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/703/22 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na rok 2022 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na rok 2022 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 

 

 

Bogdan Błaszczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2022 r.

Poz. 1699



Załącznik do uchwały Nr XLIX/703/22 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia 30 marca 2022 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2022 ROKU 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program określa następujące cele przeciwdziałania bezdomności zwierząt z terenu Miasta Kołobrzeg: 

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym; 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

3) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

§ 2. Działania dotyczące przeciwdziałania bezdomności zwierząt realizowane są przez: 

1) Gminę Miasto Kołobrzeg; 

2) podmiot prowadzący Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kołobrzegu, mieszczące się przy 

ul. 6 Dywizji Piechoty 60 we współpracy z lecznicami/gabinetami weterynaryjnymi oraz organami 

Inspekcji Weterynaryjnej; 

3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

4) Straż Miejską, Straż Pożarną oraz Policję. 

§ 3. Program jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt i ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych 

(głównie psów, kotów oraz kotów wolno żyjących). Jego koordynatorem jest Prezydent Miasta Kołobrzeg za 

pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

Rozdział 2. 

Zadania programu 

§ 4. Program obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

4) elektroniczne znakowanie zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

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

8) usypianie ślepych miotów; 

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

10) podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 
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Rozdział 3. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 5. Bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Kołobrzeg zapewnia się miejsce w Schronisku dla zwierząt. 

Zadanie to jest realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a schroniskiem 

prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „REKS”, mieszczącym się 

przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60. Dzięki realizowanym zadaniom przyjmowania zagubionych, zabłąkanych oraz 

porzuconych zwierząt, zapewnienia im właściwej opieki weterynaryjnej, pielęgnacji oraz profilaktyki 

w zapobieganiu chorób zakaźnych poprzez szczepienia a także odpowiedniego żywienia, istnieje możliwość 

zapewnienia bezdomnym zwierzętom odpowiedniej opieki. 

§ 6. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami przebywającymi w Schronisku określa Regulamin 

zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 

Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 7. Odławianie (wyłapywanie) bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, 

przeprowadzane jest na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym Schronisko dla zwierząt przy 

współpracy ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną oraz organizacjami pozarządowymi. Odławianie 

zwierząt odbywa się w dni robocze w godzinach funkcjonowania schroniska, w sposób niestwarzający 

zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz niezadający im cierpienia. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy 

Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „REKS”, czas 

reakcji na podjęcie interwencji nie może przekraczać 2 h od momentu zgłoszenia. W pozostałym czasie 

tj. godzinach nocnych, w dni wolne oraz święta działania interwencyjne podejmowane są przez wyznaczonego 

pracownika schroniska na telefoniczne zgłoszenia zarówno służb jak i osób fizycznych. Numer telefonu 

kontaktowego do osoby odbierającej zgłoszenia i odpowiedzialnej za przeprowadzenie interwencji podany jest 

do wiadomości publicznej na stronie internetowej schroniska  - tel. 668-294-373. 

§ 8. Do Schroniska dla zwierząt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przyjmowane są z terenu miasta 

Kołobrzeg zwierzęta zagubione, zabłąkane, porzucone, odebrane właścicielom, zwierzęta z wypadków 

drogowych, dowiezione w wyniku akcji wyłapywania lub z innych przyczyn bezdomne. 

§ 9. Odłowione zwierzęta niezwłocznie zostają przekazane do Schroniska dla zwierząt gdzie: 

1) przejdą 14-dniową kwarantannę wraz z kontrolą stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania 

pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. Ww. działania podejmowane są przez podmiot prowadzący 

Schronisko dla zwierząt oraz lekarza weterynarii świadczącego usługi w schronisku; 

2) zapewni im się codzienny dostęp do karmy oraz wody zdatnej do picia i pielęgnowanie zgodnie 

z obowiązującymi wymogami i normami żywienia zwierząt. Ww. działania podejmowane są przez podmiot 

prowadzący Schronisko dla zwierząt; 

3) zwierzęta zostaną trwale oznakowane i zabezpieczone niezbędnymi szczepieniami. 

Rozdział 5. 

Obligatoryjne zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 10. Gmina Miasto Kołobrzeg ogranicza populację bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną 

sterylizację i kastrację zwierząt przyjętych do Schroniska. Zabiegom tym poddawane jest każde dojrzałe 

płciowo zwierzę przyjęte do schroniska z wyjątkiem psów i kotów, u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonania tych zabiegów, np. z uwagi na względy zdrowotne lub wiek. 

§ 11. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są przez lekarza weterynarii zapewniającego opiekę 

weterynaryjną zwierzętom przebywającym w Schronisku. 

Rozdział 6. 

Elektroniczne znakowanie zwierząt 

§ 12. Elektroniczne znakowanie psów (czipowanie) realizowane jest przez: 

1) Podmiot prowadzący Schronisko dla bezdomnych zwierząt wobec wszystkich przyjętych do schroniska 

psów, które nie posiadają oznakowania elektronicznego; 
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2) Gminę Miasto Kołobrzeg, która prowadzi akcję bezpłatnego czipowania psów, których właściciele 

zamieszkują na terenie miasta Kołobrzeg. W tym celu Gmina Miasto Kołobrzeg zawiera umowę 

z podmiotem zewnętrznym - Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. 

odpowiedzialnym za: 

a) podpisanie umów z lekarzami weterynarii na wszczepianie mikroczipów psom objętym znakowaniem, 

b) przekazanie lecznicom pakietów identyfikacyjnych oraz materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek), 

c) usługę wszczepienia mikroczipów przez lekarzy weterynarii, 

d) bieżącą rejestrację rekordów i włączenie numerów mikroczipów do European Pet Network, 

e) ewidencję wykonanych wszczepień, 

f) utworzenie, aktualizację i utrzymanie dedykowanej podstrony informacyjnej w serwisie internetowym - , 

zawierającej wykaz lecznic, które przystąpiły do akcji bezpłatnego znakowania, podstawy prawne oraz 

zasady elektronicznego znakowania psów. 

Rozdział 7. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 13. Działania mające na celu poszukiwanie dotychczasowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz 

pozyskanie nowego właściciela, prowadzone są przez podmiot prowadzący Schronisko oraz organizacje 

pozarządowe, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

§ 14. Schronisko przyjmując psa ma obowiązek podjęcia próby ustalenia dotychczasowego właściciela po 

przez weryfikację oznakowania zwierzęcia. W momencie potwierdzenia oznakowania, Schronisko 

zobowiązane jest do poinformowania właściciela o znalezieniu zwierzęcia. W sytuacji, w której podmiot 

prowadzący Schronisko nie jest w stanie określić właściciela wykonuje działania dążące do znalezienia nowych 

właścicieli/opiekunów czworonogów. 

Rozdział 8. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 15. Gmina Miasto Kołobrzeg zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt na podstawie umowy zawartej z Panem Adamem Chodorowskim, 

prowadzącym działalność pod nazwą „Przychodnia Weterynaryjna Dla Małych Zwierząt lek. wet. Adam 

Chodorowski”. Zadanie realizowane jest we współpracy z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną na koszt 

Gminy Miasto Kołobrzeg. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej 

dyspozycyjności do odbierania zgłoszeń i udzielania pomocy weterynaryjnej, dojazdu do wskazanego miejsca 

wypadku/zgłoszenia, zapewnienia lekarstw oraz dokarmiania zwierząt przez okres rekonwalescencji 

w lecznicy. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować właściciela zwierzęcia lub w momencie, kiedy będzie 

to niemożliwe, przekazać zwierzę do miejsca właściwego dla danego gatunku. W przypadku, gdy zwierzę 

nie będzie rokowało na przeżycie Wykonawca wykonana eutanazję i przekaże zwłoki w miejsce do tego 

wskazane. 

Rozdział 9. 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie 

§ 16. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie miasta Kołobrzeg prowadzona jest poprzez: 

1) przyjmowanie do Schroniska kotów rannych bądź pozostających w stanie nieleczonej choroby, leczenie 

zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, przekazywanie ich do adopcji, wypuszczanie po przebytej 

rekonwalescencji w miejsce bytowania oraz pomoc w wyłapywaniu kotów społecznym opiekunom. 

Zadania realizowane są przez podmiot prowadzący schronisko; 
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2) wyłapywanie i poddawanie zabiegowi sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących w celu ograniczenia ich 

populacji, a następnie wypuszczenie w miejsce dotychczasowego bytowania lub przekazanie do adopcji. 

Koty wolno żyjące są doprowadzane do Przychodni Weterynaryjnej Dla Małych Zwierząt lek. wet. Adam 

Chodorowski prowadzonego przez Pana Adama Chodorowskiego z którym Gmina Miasto Kołobrzeg 

zawarła umowę. Koty dostarczane są do gabinetu zarówno przez przedstawicieli Stowarzyszenia 

Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „REKS”, społecznych opiekunów kotów czy osoby 

fizyczne, w tym członków organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt; 

3) zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej kotom wolno żyjącym na podstawie zawartej umowy z Panią 

Małgorzatą Kurzak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Małgorzata Kurzak Gabinet 

Weterynaryjny „ZWIERZAK”. Do lecznicy koty wolno żyjące  dostarczane są przez przedstawicieli 

Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „REKS”, społecznych opiekunów kotów, 

członków organizacji pozarządowych lub osoby fizyczne, a następnie wypuszczane w miejsce bytowania 

lub przekazywane do adopcji. W razie konieczności zatrzymania kota na okres leczenia Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia miejsca czasowego przetrzymania zwierzęcia; 

4) prowadzenie przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących 

(dzikich) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Regulamin określający szczegółowe zasady rejestracji 

społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przyjęty zostanie 

odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg; 

5) finansowanie przez Urząd Miasta Kołobrzeg ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta zakupu 

karmy dla dzikich kotów. Karma zostanie zakupiona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 

a następnie przekazana społecznym opiekunom kotów. 

Rozdział 10. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 17. Zgodnie z zapisami art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt 

bezpłatne usypianie ślepych miotów z terenu miasta Kołobrzeg, dokonywane jest po zakwalifikowaniu miotu 

do uśpienia przez lekarza weterynarii, z którym podmiot prowadzący Schronisko ma podpisaną umowę. 

§ 18. Usypianie ślepych miotów dotyczy także kotów wolno żyjących. 

Rozdział 11. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 19. Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje zadanie wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 

miejsca dla zwierząt za pośrednictwem Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego prowadzonego przez Panią 

Agnieszkę Staniak. Gospodarstwo, z którym Gmina ma zawartą umowę mieści się przy ul. Wakacyjnej 

1 w Zieleniewie. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego 

bezdomnego lub odebranego właścicielowi podczas interwencji oraz do zapewnienia wyżywienia przez czas 

pobytu zwierzęcia. 

Rozdział 12. 

Podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

§ 20. Podmiot prowadzący Schronisko podejmuje działania edukacyjno- informacyjne poprzez: 

1) prowadzenie działań mających na celu bezpłatne oddanie zwierząt do adopcji; 

2) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami oraz  humanitarnego traktowania 

zwierząt; 

3) propagowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt; 

4) prowadzenie i systematyczną aktualizację strony internetowej zawierającej zdjęcia zwierząt 

przeznaczonych do adopcji wraz z charakterystyką; 

5) informowanie o planowanych dniach otwartych, imprezach towarzyszących oraz edukacyjnych. 
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§ 21. W celu prowadzenia działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt oraz 

zwiększenia ilości adoptowanych zwierząt ze schroniska, Gmina Miasto Kołobrzeg finansuje zakup voucherów 

w wybranym sklepie zoologicznym. Vouchery po zakupie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 

Urzędu Miasta Kołobrzeg, zostaną przekazane do schroniska prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania 

i Rozwoju Schroniska Dla Zwierząt „REKS” w Kołobrzegu, celem przekazania ich osobom adoptującym psy 

z terenu Miasta Kołobrzeg. 

Rozdział 13. 

Finansowanie programu 

§ 22. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu 

Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 roku realizowany będzie ze środków finansowych Gminy Miasto Kołobrzeg, 

zapisanych w Dziale 900 Rozdziale 90013 Paragrafie 4300 i Paragrafie 4210 w budżecie miasta na rok 2022. 

Na realizację Programu przeznacza się kwotę 708 200 zł.   

2. Finansowanie poszczególnych zadań Programu kształtuje się następująco: 

1) zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów), koszty utrzymania i opieki - 

407 666,64 zł; 

2) najem obiektu na schronisko - 77 835,36 zł; 

3) prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracja psów - 11 134,80 zł; 

4) leczenie kotów dziko żyjących - 28 000 zł; 

5) usuwanie padłych zwierząt -11 340 zł; 

6) sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących - 40 000 zł; 

7) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich - 2 200 zł; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach 

drogowych i rannym dzikim ptakom - 84 240,00 zł; 

9) zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 10 000 zł; 

10) zakup voucherów na wykorzystanie w sklepie zoologicznym - 5 000 zł. 

§ 23. W trakcie roku wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadania w ramach Programu 

może ulec zmianie, w zależności od potrzeb wynikających z realizacji Programu. 
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