DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 01 marca 2022 r.

Podpisany przez:
Agnieszka Baumgart; ZUW w Szczecinie
Data: 01.03.2022 14:16:54
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UCHWAŁA NR XXXV/278/2022
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2022 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r.
poz. 638 z późn. zm.), 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. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Świdwin w 2022 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 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

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–2–

Poz. 831

Załącznik do uchwały Nr XXXV/278/2022
Rady Gminy Świdwin
z dnia 18 lutego 2022 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Świdwin w 2022 roku
WPROWADZENIE
Podstawą prawną „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2022 roku” jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo złożonym. Jego przyczyny tkwią w ludzkich zachowaniach,
a główne z nich to:
1) Porzucanie zwierząt przez właścicieli;
2) Pozbywanie się zwierząt z hodowli;
3) Ucieczki zwierząt;
4) Niekontrolowane rozmnażanie.
§ 1. 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 bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) Odławianie bezdomnych zwierząt;
4) Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku;
5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla 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.
2. Wykonawcami programu są:
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. Gmina Świdwin współpracuje z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie pomocy w opiece nad
psami bezdomnymi (w wyjątkowych sytuacjach – w przypadku zgłoszeń o bezdomnych psach podczas
świąt lub w godzinach wieczornych opieka nad zwierzętami do czasu przybycia pracowników schroniska)
oraz kotami wolno żyjącymi z terenu gminy Świdwin;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Fundację „Zawsze Razem” z siedzibą przy
ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
§ 2. Realizacja założonych celów:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizowane będzie w porozumieniu ze Strażą Gminną;
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2) Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Fundację „Zawsze Razem”
z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka wszystkim zwierzętom pozostającym bez
właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie
zwierząt, odłowionym z terenu Gminy Świdwin;
3) Zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom odłowionym z terenu
Gminy oraz zwierzętom, które utraciły właściciela (w szczególności psom i kotom), a także w przypadku
zgłoszenia przez mieszkańca Gminy o fakcie napotkania zwierzęcia chorego lub rannego do Straży, Policji
lub organizacji społecznej zajmującej się pomocą zwierzętom. Gmina Świdwin współpracuje
z następującymi lecznicami weterynaryjnymi:
a) Przychodnią Weterynaryjną „Różana” lek. wet. Andrzej Piwowarczyk, ul. Różana 9, 78-300 Świdwin,
b) Przychodnią Weterynaryjną „EKO-WET” s.c. Przychodnią dla Zwierząt G. Popławski M Szymański
ul. Rolna 18a, 78-150 Łobez.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:
1) Dokarmianie kotów wolno żyjących przez pracowników Urzędu Gminy Świdwin lub inspektorów
organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
2) Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. Sterylizacje lub kastracje będą
prowadzone we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt:
1) Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Świdwin odławiane będą przez pracowników Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Fundację „Zawsze Razem” z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej
62, 64-980 Trzcianka po zgłoszeniu przez pracowników Referatu Rolnego, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej lub Straży Gminnej;
2) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który jest
bezpieczny dla zdrowia i życia zwierząt;
3) Zwierzęta w schronisku będą poddawane 14-dniowej kwarantannie, odrobaczane, leczone, szczepione
przeciwko wściekliźnie, sterylizowane, kastrowane oraz znakowane (mikro czipy).
4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt:
Wszystkie zwierzęta, które trafią do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Fundację
„Zawsze Razem” z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, zgodnie z umową zawartą
pomiędzy Gmina Świdwin a schroniskiem zostaną wysterylizowane lub wykastrowane.
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 właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego w ust. 7;
5) Promowanie prawidłowych postaw i zachowań ludzi w stosunku do zwierząt;
6) Propagowanie wolontariatu na rzecz ochrony zwierząt;
7) Uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia,
posiadania zwierzęcia.
6. Usypianie ślepych miotów:
Ślepe mioty będą usypiane przez następujące lecznice weterynaryjne:
a) Przychodnię Weterynaryjną „Różana” lek. wet. Andrzej Piwowarczyk, ul. Różana 9, 78-300 Świdwin,
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b) Przychodnię Weterynaryjną „EKO-WET” s.c. Przychodnię dla Zwierząt G. Popławski M Szymański
ul. Rolna 18a, 78-150 Łobez,
c) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Fundację „Zawsze Razem” z siedzibą przy
ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich:
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które uciekły, zagubiły się lub zwierząt odebranych
w wyniku interwencji w sprawach dotyczących traktowania niezgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
zwierząt wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Panią Agnieszkę Tokarską, które położone jest
w miejscowości Oparzno.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt:
Zwierzęta, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych będą trafiały pod opiekę:
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Fundację „Zawsze Razem” z siedzibą przy
ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.
§ 3. Realizacja Programu:
1. Program realizowany będzie z budżetu Gminy Świdwin ze środków zapisanych w budżecie na 2022 r.
na kwotę 33.000,00 zł.
2. Środki te wydatkowane będą na zadania określone w niniejszym programie, w szczególności na:
1) odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki w schronisku 23 000,00 zł;
2) leczenie, kastrację i sterylizację bezdomnych psów i wolno żyjących kotów 7 500,00 zł;
3) dokarmianie wolno żyjących kotów 500,00 zł;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
1 000,00 zł;
5) zakup karmy dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
1 000,00 zł.
§ 4. Postanowienia końcowe:
1. Dla realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina może udzielać organizacjom
społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt pomocy w różnych formach,
w szczególności w postaci:
1) promocji podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu;
2) wsparcia finansowego;
3) bezpłatnego udostępniania lokalu na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym;
4) współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł.
2. W przypadku pojawienia się skarg mieszkańców dotyczących błąkających się zwierząt, a posiadających
właścicieli, a także w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt, pracownicy Urzędu Gminy Świdwin
prowadzić będą kontrole, sprawdzając jednocześnie czy nie są łamane prawa zwierząt.

