
 

 

UCHWAŁA NR XXX/158/2017 

RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 30 maja 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2017 roku 

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

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

z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świdwin w 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmienia się treść §1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Głównym celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin. Program jest wyrazem wypełnienia obowiązku prawnego 

nałożonego na gminy a jego cel realizowany jest poprzez podejmowanie działań takich jak: 

1) Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy; 

2) Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) Zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę; 

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt; 

5) Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt; 

6) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy. 

2. Wykonawcami programu są: 

1) Referat Rolny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świdwin 

w porozumieniu ze Strażą Gminną, Policją i Strażą Pożarną oraz organizacjami społecznymi, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon 

Jażdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka; 

3) Placówki oświatowe poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych i edukacyjnych 

mieszkańców; 

4) Opiekunowie społeczni.”; 

2) Zmienia się treść § 2 ust. 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 

„Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez VET-ZOO SERWIS lek. 

wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka wszystkim zwierzętom 

pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie 
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o ochronie zwierząt, zebranym z terenu Gminy Świdwin. Zwierzęta w schronisku będą poddawane 14-dniowej 

kwarantannie, odrobaczane, leczone, szczepione przeciwko wściekliźnie, sterylizowane, kastrowane oraz 

znakowane (mikro czipy). Zwierzęta będą także mogły być przekazywane czasowo pod opiekę organizacji 

społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady 

 

 Anna Olejniczak 
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