
 

 

UCHWAŁA NR XXI/238/20 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2020 r. 

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

2019 r., poz. 994, poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), w związku z art.11a ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Międzyzdroje na 2020 rok", w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Międzyzdroje. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Węglorz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 maja 2020 r.

Poz. 2483



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/238/20 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje 

§. 1. 

Program ma zastosowanie do zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy 

Międzyzdroje, w tym w szczególności do bezdomnych kotów i psów oraz wolno żyjących kotów. 

§. 2. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

zwany dalej Programem, obejmuje: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

4) odławianie bezdomnych zwierząt, 

5) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących, 

6) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

7) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

8) usypianie ślepych miotów, 

9) wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

10) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

11) znakowanie zwierząt w gminie. 

§. 3. 

Celem Programu jest: 

1) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację 

wolno żyjących kotów, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli 

dla zwierząt, 

3) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich 

humanitarnego traktowania, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 

§. 4. 

Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej 

współpracy: 

1) Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach (Sosnowice 6, 72-410 Golczewo) 

poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym ( psom); 

2) Straż Miejska, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, tel. 91 32 75 640; 

3) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach poprzez 

pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczania populacji zwierząt bezdomnych: 91 32 75 

656. 
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§. 5. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca, realizowane jest przez: 

1) przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska - Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

w Sosnowicach (Sosnowice 6, 72-410 Golczewo), z którym Gmina Międzyzdroje współpracuje na mocy 

Porozumienia międzygminnego, 

2) przyjmowanie bezdomnych kotów przez opiekuna społecznego, do czasu znalezienia dla nich nowego 

domu, na koszt Gminy Międzyzdroje. 

§. 6. 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym udzielanie pomocy opiekunom kotów wolno żyjących 

w humanitarnym odławianiu zwierząt, obejmuje: 

1) leczenie, sterylizację i kastrację bezdomnych kotów; 

2) dokarmianie wolno żyjących kotów w miejscach ich bytowania, przez działających społecznie opiekunów 

ujętych w rejestrze Urzędu Miejskiego, którzy za pokwitowaniem otrzymują karmę w okresie jesienno-

zimowym; 

3) zakup karmy, który dokonywany jest przez pracownika Urzędu Miejskiego; karma przechowywana jest 

w budynku UM. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów wykonywane będą na następujących zasadach: 

1) Gmina Międzyzdroje pokrywa całkowity koszt sterylizacji i kastracji; 

2) zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane będą przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Międzyzdroje 

zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, tj. Gabinet Weterynaryjny „VET s.c. J. Bobruk, 

Z. Karalus z siedzibą w Świnoujściu (72-600) przy ul. Sikorskiego 2; 

3) wolno żyjące koty będą dowożone do lekarza weterynarii przez opiekunów społecznych; do tego celu 

zakupione są transportery do przewożenia kotów, które można wypożyczyć; 

4) osoba ubiegająca się o skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów, obowiązana jest 

uzyskać skierowanie z Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 

w Międzyzdrojach; wzór wniosku o udzielenie skierowania stanowi załącznik nr 1 do Programu; 

5) skierowanie na zabieg wystawione zostanie przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach; wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do Programu; 

6) osoba ubiegająca się o skierowanie na leczenie bezdomnych kotów, obowiązana jest uzyskać skierowanie 

z Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach; 

7) skierowanie na leczenie wystawione zostanie przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach; wzór skierowania stanowi załącznik nr 2 

do Programu; 

8) po wykonaniu zabiegu i/lub udzieleniu odpowiedniej opieki weterynaryjnej koty będą odebrane przez 

opiekuna społecznego i wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego bytowania. 

§. 7. 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma zastosowanie w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń 

interwencyjnych dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących 

zagrożenie dla otoczenia. 

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy bezdomny lub porzucony pies stanowi zagrożenie dla zdrowia 

i życia ludzi, jest ranny lub chory, zostanie odłowiony przez przeszkolonych strażników miejskich. 

3. Wyłapane zwierzęta – psy, będą umieszczane w schronisku dla zwierząt z zastrzeżeniem, że 

w przypadku zwierząt, które pokąsały człowieka przed lub w trakcie wyłapywania, o fakcie tym zostanie 

powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamieniu Pomorskim, który zdecyduje o dalszym 

postępowaniu ze zwierzęciem. 

4. Pies przekazany do Schroniska odbywa obowiązkową 14- dniową kwarantannę, po której przechodzi na 

własność Schroniska. Zwierzę po tym czasie poddane jest również obowiązkowym szczepieniom i zabiegowi 

sterylizacji bądź kastracji. 
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§. 8. 

Zadania w zakresie obejmującym przyjęte do schroniska bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Międzyzdroje, 

realizuje Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, w szczególności przez: 

1) objęcie opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków 

bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej; 

2) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt przebywających 

w schronisku; 

3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację oraz usypianie ślepych 

miotów przebywających w schronisku; 

4) do Schroniska nie są przyjmowane psy doprowadzane przez właścicieli chcących pozbyć się zwierzęcia. 

W takich sytuacjach możliwa jest pomoc Schroniska i organizacji społecznych spoza Gminy Międzyzdroje 

w znalezieniu psu nowego właściciela. Do tego czasu zapewnienie opieki zwierzęciu jest obowiązkiem 

dotychczasowego właściciela. 

§. 9. 

1. Zwierzęta gospodarskie (bezdomne i odebrane na mocy decyzji o czasowym odebraniu zwierząt) zostaną 

umieszczone w gospodarstwie rolnym, prowadzonym przez Panią Ilonę Bachryj, ul. Sztormowa 1 A, 

Świnoujście – Łunowo (72-605). 

2. W sytuacji gdy gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1 nie będzie mogło zapewnić zwierzętom 

gospodarskim należytej opieki, zostaną podjęte działania zmierzające do umieszczenia zwierząt w innym 

gospodarstwie lub ośrodku, zapewniającym odpowiednie adającym warunki opieki dla tych zwierząt. 

§. 10. 

1. Gmina Międzyzdroje zapewni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii, tj. z J. Bobrukiem i Z. Karalusem, 

prowadzącymi Gabinet Weterynaryjny pn. „VET”s.c. z siedzibą w Świnoujściu (72-600) przy ul. Sikorskiego 

2. 

2. Po udzieleniu pomocy przez lekarza weterynarii, zwierzę zostaje przetransportowane do Zakładu 

Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach i umieszczane w specjalnych przygotowanych na ten cel boksach. 

3. Gmina dokona wszelkich starań w celu ustalenia właściciela zwierzęcia - publikując ogłoszenie na 

stronach lokalnych portali ogłoszeniowych. 

§. 11. 

1. Gmina Międzyzdroje w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu 

zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka 

w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt. 

2. Działania edukacyjne mogą być prowadzone przy pomocy kolportażu ulotek, plakatów, 

rozpowszechniania informacji przez stronę internetową urzędu, lokalne media. 

3. Zakłada się rozpowszechnianie konkursów oraz udzielanie wsparcia placówkom oświatowym przy 

organizacji zajęć edukacyjnych. Działania edukacyjne w ramach prowadzonego Programu opierać się będą na: 

1) promocji adopcji zwierząt bezdomnych, 

2) zapobieganiu porzucania zwierząt, 

3) sprzeciwianiu się złemu traktowaniu zwierząt, 

4) ograniczaniu populacji zwierząt bezdomnych poprzez uświadamianie społeczeństwa w kwestii nabywania 

zwierząt. 
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§. 12. 

Plan znakowania zwierząt w gminie jest realizowany przez: 

1) rejestrację psów należących do mieszkańców Gminy Międzyzdroje, 

2) wydawanie znaczków identyfikacyjnych dla rejestrowanych psów, 

3) prowadzenie bazy danych posiadaczy psów. 

§. 13. 

1. W budżecie Gminy Międzyzdroje na realizację Programu przeznacza się w 2020 roku kwotę 

w wysokości do 110.000,00zł , w tym: 

1) 78.000,00 zł - dotacja na utrzymanie Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach - 

środki finansowe obejmujące w szczególności bieżące koszty utrzymania schroniska: wyżywienie zwierząt 

przebywających w schronisku, kastrację i sterylizację bezdomnych psów, zabiegi weterynaryjne, itp., 

2) 20.000,00 zł – umowy (sterylizacja, kastracja, opieka całodobowa, itp.), 

3) 10.000,00 zł – zakup karmy dla zwierząt bezdomnych, 

4) 2.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa z gospodarstwem rolnym). 

2. Sposób wydatkowania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pkt 1), dotyczy 

psów przebywających w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, zgodnie 

z zawartym Porozumieniem międzygminnym. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Międzyzdroje, dnia ……………… 

Burmistrz Międzyzdrojów 

ul. Książąt Pomorskich 5 

72-500 Międzyzdroje 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* 

BEZDOMNYCH KOTÓW  

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Międzyzdroje” 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)  
Rodzaj zabiegu: ( sterylizacja, kastracja )  
Miejsce przebywania zwierząt  

UWAGA! Gmina Międzyzdroje ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu sterylizacji / kastracji kotów 

bezdomnych! Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji / kastracji 

bezdomnych kotów jest realizowana tylko do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w danym roku 

budżetowym! 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji / kastracji* koty są kotami 

bezdomnymi. 

………………………..….. ................................................. miejscowość, data    

    podpis Wnioskodawcy 

 

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI / KASTRACJI * BEZDOMNYCH KOTÓW  

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Międzyzdroje” 

Niniejszym kieruję bezdomne koty zgłoszone przez: …………………………………………, na zabieg 

sterylizacji / kastracji*, który wykonany zostanie w ……………………………………………… 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: …………. szt. 

Rodzaj zabiegu: 

- sterylizacja: ……….. szt; 

- kastracja: ………….. szt. 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta 

zostaną odebrane przez: ………………………………..…..…………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

podpis pracownika Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach wypełniając obowiązek wynikający z art.12 w związku z art.13 ust. 1 oraz 

ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzyzdrojów z siedzibą 

w Międzyzdrojach,  
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przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631, bądź pisemnie na 

adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Międzyzdroje, jak np. wydanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji. 

Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 11 ust. 1, 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 638 ze zm.) oraz Uchwały Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach NR ………… z dnia …………….. 

4. Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą VET s.c J. Bobruk, Z. Karalus z siedzibą w Świnoujściu (72-

600) przy ul. Sikorskiego 2 oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do współpracy, sprawowania 

kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość 

podanych przez Panią/Pana informacji. 

5. Okres przechowywania danych. 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat, lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który 

to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

6. Sposób przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu 

i nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

8. Informacja o wymogu podania danych.  

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla zrealizowania celu 

przetwarzania.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

(pieczątka) 

NIP 986-01-57-042 

VET SC Świnoujście 

ul. Sikorskiego 2 

72-600 Świnoujście 

Proszę o badanie i niezbędne leczenie kota wolno żyjącego, z terenu Gminy Międzyzdroje przywiezionego 

przez ……………………………………………………….….. 

Koszty i zakres leczenia proszę uzgodnić z pracownikiem referatu ochrony środowiska i gospodarki 

komunalnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, dostępnego pod nr telefonu 91 32 75 656. 
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