
Druk Nr 9/VI 

PROJEKT 

     UCHWAŁA NR     
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia     marca 2015 r. 

 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 roku”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 11a ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. 
poz. 1794), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 roku”, zwany dalej "Programem", 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o bezdomnych zwierzętach rozumie się przez to 
zwierzęta domowe lub 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; 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt, przebywających 
w granicach administracyjnych Gminy Gryfino. 

§ 3. Program obejmuje: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3. odławianie bezdomnych zwierząt; 
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6. usypianie ślepych miotów; 
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

§ 4. Celem wprowadzenia Programu jest: 

1. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 
2. poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Gryfino 
3. zmniejszenie liczby trafiających do schronisk bezdomnych zwierząt. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 



§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/377/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca  2014 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2014 r.” 

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

  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

Elżbieta Kasprzyk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy 
do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie 
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego 
z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. 

Program w swoich założeniach ma się przyczynić do ograniczenia bezdomności 
zwierząt oraz niekontrolowanego ich rozmnażania. Uwzględnia podjęcie współpracy 
z organizacjami bądź osobami społecznie zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami. 
Wskazuje również środki finansowe przewidziane w budżecie na ten cel w roku 2015. 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Gryfino w 2015 roku.” Uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Gryfinie. 

Ponadto Gmina Gryfino przesłała Program zgodnie z art. 11a ust. 7 przedmiotowej 
ustawy celem zaopiniowania do: Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział 
w Szczecinie, Koła Łowieckiego „Żubr” w Chwarstnicy, Wojskowego Koła Łowieckiego 
Nr 222 „DUBLET” w Szczecinie, Nadodrzańskiego Koła Łowieckiego w Szczecinie. 
Zgodnie z art. 11a ust. 8 przedmiotowej ustawy wymienione podmioty miały 21 dni na 
zaopiniowanie projektu Programu. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za jego 
akceptację. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie oraz oraz Koło 
Łowieckie „Żubr” w Chwarstnicy zaopiniowały Program pozytywnie.  

Opinie mają charakter nie wiążący organ, a wyznacznikiem prawidłowego 
sformułowania zapisów ww. dokumentu jest pozytywna opinia Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. Ponadto poprzednio obowiązujący Program w swojej treści i postanowieniach 
nie odbiegał od obecnego projektu. 

W związku z powyższym zasadne jest uchwalenie Programu przez Radę Miejską 
w Gryfinie. 

 

Sporządziła: Janina Major 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr ………….    
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia        marca 2015 r.              

 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 roku 

 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt, przebywających 
w granicach administracyjnych Gminy Gryfino. 
 
§ 2.  Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 
 

Rozdział II 
Zapobieganie bezdomności zwierząt 

 
§ 3. Gmina Gryfino zawarła stosowną umowę z Zakładem Usług Komunalnych 
w Szczecinie na przyjmowanie bezdomnych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Szczecinie, z zastrzeżeniem obowiązku po stronie Gminy Gryfino do  uprzedniego odbycia 
przez psy okresu kwarantanny w „Kojcu” na terenie bazy sprzętowo-transportowej 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Gryfinie. 

 
§ 4. Gmina Gryfino zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 
Sp. z o.o.  w Gryfinie na wyłapywanie, przetrzymywanie i wywóz bezpańskich psów 
z terenu gminy. 

 
§ 5. Gmina Gryfino zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych 
na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Gryfino z lecznicą dla zwierząt przy 
ul. Łużyckiej 3 w Gryfinie. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:  

1) antykoncepcję, w tym sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów, 
2) sterylizację suk, kastrację psów (w razie konieczności), 
3) eutanazję ślepych miotów kotów i psów, 
4) zabiegi i leczenie zwierząt powypadkowych i chorych, w tym eutanazję, 



5) szczepienia (przeciw wściekliźnie, surowicą, ochronne do 5-go roku życia), 
odrobaczenie i odpchlenie psów w okresie kwarantanny przed przewozem do 
schroniska, wraz z wydaniem książeczki leczenia psa, 

6) eutanazję zwierząt dzikich powypadkowych, 
7) opiekę stacjonarną pozabiegową. 
 

§ 6.1. Bezdomne koty lub wolno żyjące mogą być przewożone do lecznicy weterynaryjnej 
w celu wykonania  zabiegów o których mowa w pkt 3 przez podmiot uprawniony do 
wyłapywania zwierząt lub bezpośrednio dostarczane przez opiekunów społecznych, 
w tym w szczególnych przypadkach do Hotelu dla Zwierząt „Psitułek” prowadzonym przez 
Panią Katarzynę Żelech, z siedzibą przy ul. Asnyka 2/3, 74 – 100 Gryfino, z którym Gmina 
Gryfino zawarła stosowną umowę.  
2. Po przeprowadzeniu zabiegu koty powinny powrócić do swoich miejsc macierzystych, 
jeżeli nie ma możliwości zapewnienia im nowych właścicieli. 
3. Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie obejmuje osoby zajmujące się bezdomnymi lub 
wolno żyjącymi kotami na ich wniosek, statusem opiekuna społecznego, który ma możliwość 
bezpłatnego pobierania leków oraz wykonywania zabiegów leczniczych i sterylizacyjnych 
w lecznicy przy ul. Łużyckiej 3 w Gryfinie. 

 
§ 7. Gmina Gryfino współdziała z wolontariuszami oraz z podmiotami zapewniającymi 
opiekę , z którymi Gmina ma podpisaną umowę, w poszukiwaniu nowych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt. 

 
§ 8. Gmina Gryfino w porozumieniu z Panem Leszkiem Jaremczukiem prowadzącym 
gospodarstwo rolne w Wełtyniu przy ul. 1 Maja 3 zapewni miejsca dla zwierząt 
gospodarskich. 

 
 

Rozdział III 
Postanowienia końcowe 

 
§ 9. Za realizację niniejszego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 r. odpowiedzialny jest 
Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Straż Miejska. 

 
§ 10. W przypadkach losowych związanych z bezdomnością zwierząt zaistniałych poza 
godzinami pracy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, należy kontaktować się ze Strażą Miejską 
na alarmowy numer telefonu 986. 

 
§ 11. Na realizację zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 r. planuje się  
kwotę 121.500 zł. 

 
 
 


