
 
UCHWAŁA NR XXXII/307/17 

RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebiatów w 2017 r.” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.1)) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 

z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach oraz zarządców obwodów 

łowieckich działających na terenie gminy Trzebiatów, Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Trzebiatów w 2017 r.”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Kaniewicz 
 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 266, Dz.U. z 2016 r. poz. 1605, 

1948 i 2102. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2017 r.
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXXII/307/17 

z dnia 30 marca 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Trzebiatów w 2017 r. 

§ 1. Celem programu jest sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebiatów. 

§ 2. Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie „ślepych miotów”;

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

8) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.

§ 3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

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

zwierząt;

2) trwałe oznakowanie psa poprzez wszczepienie mikroprocesora (chipa);

3) wprowadzenie mechanizmów finansowych w ramach zwolnienia z podatku od posiadania psa,

dających  możliwość przeprowadzenia przez właścicieli zwierząt do ich sterylizacji albo kastracji;

4) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom psów i kotów pod warunkiem

złożenia oświadczenia, że właściciel podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji w najszybszym

z możliwych terminów oraz oznakowaniu psa poprzez wszczepienie mikroprocesora (chipa);

5) współpracę ze społecznymi opiekunami (karmicielami), zarejestrowanymi w Zarządzie Dróg

Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, w zakresie:

a) zakupywania i wydawania karmy,

b) usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz ich sterylizacji na koszt gminy po

uzyskaniu skierowania od Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie.

6) zadania, o których mowa w pkt. 4 i 5 realizowane będą do wyczerpania środków finansowych

przeznaczonych na ten cel w danym roku.
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§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt i bezpośrednie umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt;

2) leczenie, odrobaczanie, odpchlenie, szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz wykonywanie

szczepień kompleksowych dla bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska;

3) przeprowadzanie sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska;

4) znakowanie za pomocą mikrochipów bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez schronisko dla zwierząt;

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

2. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter:

1) stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń m.in. służb porządkowych, mieszkańców;

2) okresowy – przeprowadzany, gdy na danym obszarze przebywa duża ilość bezdomnych zwierząt,

które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

3. Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie określi odrębnym

Zarządzeniem wykaz osób wyznaczonych do odławiania bezdomnych zwierząt oraz przeszkoli 

wyznaczone osoby w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt. 

§ 5. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez poszczególne podmioty w ramach „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Trzebiatów w 2016 r.” stanowi załącznik 1 do Programu. 

§ 6. Wykaz środków finansowych przeznaczonych na realizację „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebiatów w 2017 r.” stanowi 

załącznik nr 2 do Programu. 

§ 7. Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm./. 
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Załącznik nr 1 

do „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebiatów w 2017 r.” 

Zadania realizowane przez poszczególne podmioty w ramach  

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebiatów w 2017 r.” 

Jednostka realizująca Zadania 

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla 

Zwierząt w Kołobrzegu „Reks”  

ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg 

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Dróg 

Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie 

 Zapewnienie opieki oraz miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt;

 Przeprowadzanie sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska;

 Leczenie, odrobaczanie, odpchlenie, szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz wykonywanie

szczepień kompleksowych dla bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska;

 Znakowanie za pomocą mikrochipów bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska;

 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Zarząd Dróg Gminnych  

i Gospodarki Komunalnej 

ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów 

 Stałe odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Trzebiatów;

 Transport odłowionych bezdomnych zwierząt do schroniska sprawującego opiekę;

 Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.

 Okresowe odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Trzebiatów;

 Transport odłowionych bezdomnych zwierząt do schroniska sprawującego opiekę.

Przychodnia Weterynaryjna  

Waldemar Romańczukiewicz 

ul. II-go Pułku Ułanów 18a, 72-320 Trzebiatów 

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Dróg 

Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie 

 Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

 Przeprowadzanie sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt;

 Usypianie ślepych miotów.

Grzegorz Szafrański 

Mirosławice 15, 72-320 Trzebiatów 
 Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.
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„STRUGA” S.A. 

Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo 

Oddział Zachodniopomorski 

ul. Kołobrzeska 13 

78-230 Karlino 

 Odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt

Urząd Miejski w Trzebiatowie 

Referat Planowania i Ochrony Środowiska 

ul.Rynek 1, 72-320 Trzebiatów 
 Działania informacyjno – edukacyjne;
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Załącznik nr 2 

do „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebiatów w 2017 r.” 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację  

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Trzebiatów w 2017 r.” 

Zadanie Środki finansowe1,2 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Trzebiatów i zapewnienie dla 

nich miejsca w schronisku dla zwierząt. 
52.700,00 zł 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt , usypanie „ślepych miotów” oraz inne usługi 

weterynaryjne 
16. 000,00 zł

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 500,00 zł 

Odbiór i utylizacja padłych zwierząt 800,00 zł 

Razem 70. 000,00 zł

1  wskazana wysokość środków finansowych dla poszczególnych zadań może ulegać zmianie oraz może być przenoszona 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami, w zależności od zapotrzebowania środków finansowych na dane zadanie. 
2   środki finansowe zabezpieczone są w budżecie Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie. 
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