
Załącznik do Uchwały nr XXXV/325/17 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 31 marca 2017 r. 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2017 roku 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Uchwała ma zastosowanie 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 (w szczególności 

poprzez zakup karmy i przekazywanie jej opiekunom społecznym wolno żyjących 
kotów); 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację oraz kastrację bezdomnych 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; 
9) przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji zwierząt z terenu Gminy Gryfino, 

posiadających właścicieli. 
 

Rozdział II 
Zapobieganie bezdomności zwierząt 

 
§ 3. W celu realizacji zadania określonego w § 2 pkt 1, Gmina Gryfino zawarła stosowną 
umowę z Gminą Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie na 
przyjmowanie bezdomnych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. 
Przed dostarczeniem psów do Schroniska, Gmina Gryfino zobowiązana jest do zapewnienia 
i przeprowadzenia dwutygodniowej kwarantanny przetrzymywanych czasowo psów, na 
terenie bazy sprzętowo – transportowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy 
ul. Targowej 9 w Gryfinie. 
 
§ 4. W celu realizacji zadania wskazanego w § 2 pkt 3, Gmina Gryfino zawarła umowę 
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie na wyłapywanie, 
przetrzymywanie i wywóz bezpańskich psów z terenu Gminy Gryfino do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. 
 
§ 5. Gmina Gryfino zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych 
na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Gryfino z lecznicą dla zwierząt 
pn. Specjalistyczne Usługi Sanitarno Weterynaryjne z siedzibą 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, o którym mowa w § 3, wraz z wydaniem książeczki leczenia psa, 

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

§ 6. 1. Wolno żyjące koty mogą być przewożone do lecznicy weterynaryjnej wskazanej w § 5 
w celu wykonania  zabiegów o których mowa w § 5 pkt 1 i 3 przez podmiot uprawniony do 
wyłapywania zwierząt, działający na zlecenie Gminy Gryfino, Straż Miejską lub 
bezpośrednio dostarczane przez opiekunów społecznych, ustanowionych przez Gminę 
Gryfino. W szczególnych przypadkach koty mogą być przekazywane przez wskazane 
powyżej podmioty i osoby do Hotelu dla Zwierząt „Psitułek” prowadzonego przez Panią 
Katarzynę Żelech, z siedzibą przy ul. Asnyka 2/3, 74 – 100 Gryfino, z którym Gmina Gryfino 
zawarła stosowną umowę.  
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie obejmuje statusem opiekuna społecznego osoby 
zajmujące się wolno żyjącymi kotami. Nadanie statusu opiekuna społecznego następuje na 
wniosek zainteresowanego. Opiekunowie mają możliwość bezpłatnego pobierania leków oraz 
bezpłatnego korzystania z  zabiegów leczniczych i sterylizacyjnych, wykonywanych na wolno 
żyjących kotach przez lekarzy weterynarii w lecznicy, o której mowa w § 5. 
3. Po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji koty powinny powrócić do swoich miejsc 
macierzystych, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia im nowych właścicieli. 
 
§ 7. Gmina Gryfino współdziała z wolontariuszami oraz z podmiotami zapewniającymi 
opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, 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, realizując zadanie, o którym mowa w § 2 pkt 7. 
 
§ 9. W celu rozszerzenia działań zmierzających do zdecydowanego zmniejszenia populacji 
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gryfino, Gmina rozpocznie realizację zadania 
polegającego na przeprowadzaniu sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy, 
posiadających swoich właścicieli żyjących na terenie Gminy. Sterylizacja, bądź kastracja 
odbywać się będzie na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez zainteresowanego 
właściciela wraz z załączonym pisemnym oświadczeniem o posiadaniu danego psa lub kota. 
Koszty wykonanych zabiegów sterylizacji będą pokrywane ze środków budżetowych Gminy 
Gryfino, zarezerwowanych na ten cel. 

 
Rozdział III 

Postanowienia końcowe 
 
§ 10. Za realizację niniejszego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2017 r. odpowiedzialny jest 
Wydział Gospodarki Komunalnej (tel. 914162011 wew.115, 208) oraz Straż Miejska. 

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

 



§ 12. Na realizację zadań określonych w niniejszym Programie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino, planuje się  
kwotę 122.250,00 zł., obejmującą: 

1) koszty wyłapywania, czasowego utrzymywania w kojcach i transportu bezdomnych 
    psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie - 48.000,00 zł; 
2) koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
    w Szczecinie - 10.000,00 zł; 
3) koszty usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach 
    - 18.000,00 zł; 
4) koszty sterylizacji oraz kastracji zwierząt właścicielskich – 20.000,00 zł; 
5) koszty opieki nad bezdomnymi kotami - 15.250,00 zł; 
6) koszty dokarmiania wolno żyjących kotów - 1.000,00 zł; 
7) koszty odłowienia, opieki i rehabilitacji dzikich zwierząt - 10.000,00 zł. 
 

 
 


