
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/214/2021 

RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 638), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie, Stowarzyszenia 

„Przyjaciele Zwierząt”, Koła Łowieckiego „Jeleń” z siedzibą w Barwicach, Koła Łowieckiego „Sokół” 

z siedzibą w Białogardzie, Koła Łowieckiego „Sokół” z siedzibą w Świdwinie, Koła Łowieckiego „Cyranka” 

z siedzibą w Świdwinie oraz Koła Łowieckiego „Słonka” z siedzibą w Świdwinie, Rada Gminy Świdwin 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/183/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. 

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

na terenie Gminy Świdwin w 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

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

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

we współpracy ze Strażą Gminną oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;”; 

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

„1) Dokarmianie kotów wolno żyjących przez inspektorów organizacji społecznych, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt;”; 

3) Zmienia się treść §2 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt: 

1) Umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Schroniska dla Zwierząt; 

2) Umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdwin informacji dotyczących zwierząt 

bezdomnych; 

3) Udostępnianie gabloty informacyjnej na ogłoszenia adopcyjne; 

4) Zakup karmy dla zwierząt będących pod opieką właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego 

w ust. 7; 

5) Promowanie prawidłowych postaw ludzi w stosunku do zwierząt; 

6) Propagowanie wolontariatu na rzecz ochrony zwierząt; 
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7) Uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu 

nabycia, posiadania zwierzęcia.”; 

4) Zmienia się §3 ust. 2 pkt 6, który otrzymuje brzmienie: 

„6) Zakup karmy dla zwierząt będących pod opieką 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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