
 
 

UCHWAŁA NR XL/405/21 
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2021 r. 

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 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 638 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wolin w 2021r. - stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Krzysztof Czach 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 maja 2021 r.

Poz. 1919



  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Wolin w 2021 r. 

 

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt przebywających 

w granicach administracyjnych Gminy Wolin. 

 

§ 2. Celem niniejszego programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom                      

w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, 

2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez 

sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów                      

w uzasadnionych przypadkach, 

3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz 

edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach                        

i opiekunach kotów i psów, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez konsekwentne egzekwowanie 

przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 

domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, określonych w uchwale 

Nr XXIV/283/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3437                

z 2016 r.) 

 

§ 3. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą 

przy wzajemnej współpracy: 

1) jednostki organizacyjne Gminy Wolin, 

2) Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 

3) Gabinet Weterynaryjny ul. Topolowa 3A 72-400 Kamień Pomorski, 

4) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych                    

i edukacyjnych mieszkańców. 

 

 

§ 4. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin polega na: 
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1) wyłapywaniu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych                          

i błąkających się po terenie Gminy Wolin, na zgłoszenie mieszkańców, Policji oraz 

zarządców nieruchomości, oraz bezpańskich zwierząt domowych z wypadków 

samochodowych, 

2) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im 

właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                   

z udziałem zwierząt przez wskazanego przez Gminę Wolin lekarza weterynarii tj. Gabinet 

Weterynaryjny ul. Topolowa 3A 72-400 Kamień Pomorski, 

4) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt 

przebywających w schronisku za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez 

Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 

5) zmniejszaniu populacji psów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów 

przebywających w schronisku, 

6) zmniejszaniu populacji kotów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację kotów żyjących 

na wolności ze środków finansowych Gminy Wolin o których mowa w § 7 ust.1, 

7) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów zwierząt 

bezdomnych, przeprowadzonych przez wskazanego przez monitorującego występowanie 

takich zdarzeń pracownika Urzędu Miejskiego w Wolinie lekarza weterynarii tj. Gabinet 

Weterynaryjny ul. Topolowa 3A 72-400 Kamień Pomorski, 

8) dokarmianiu wolno żyjących kotów przez opiekunów społecznych karmą zakupioną przez 

Gminę Wolin wydawanej w dawce określonej według ilości zwierząt bezdomnych objętych 

przez opiekuna społecznego opieką, 

9) edukacji mieszkańców Gminy Wolin w zakresie kształtowania prawidłowych postaw                    

i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających 

na właścicielach i opiekunach zwierząt, 

10) podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie                 

z przepisami ustawy, 

11) tworzeniu rejestru tzw. społecznych opiekunów zwierząt, a w szczególności kotów. 

 

§ 5. Gmina Wolin zawarła umowę z właścicielem gospodarstwa rolnego położonego    

w miejscowości Jaromierz 1, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 
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§ 6. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności wykonywane będą na 

następujących zasadach: 

1) Gmina Wolin pokrywa całkowity koszt sterylizacji i kastracji, 

2) zabiegi sterylizacji i kastracji, wykonywane będą przez wskazanego przez Gminę Wolin 

lekarza weterynarii tj. Gabinet Weterynaryjny ul. Topolowa 3A 72-400 Kamień Pomorski, 

3) bezdomne koty będą doprowadzane do lekarza weterynarii przez tzw. opiekunów 

społecznych bądź osoby fizyczne po uprzednim uzyskaniu zlecenia wykonania w/w zabiegu 

wystawionego przez Burmistrza Wolina, 

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

jest złożyć w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Wolinie wniosek                    

o pokrycie kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów. 

 

§ 7. 1. Na realizację gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 

r. w budżecie Gminy Wolin zabezpieczono kwotę w wysokości 89.240,00 zł. 

 

2. Kwota określona w ust. 1 przeznaczona zostanie w szczególności na: 

1) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji zwierząt; 

2) przekazywanie bezdomnych zwierząt do schroniska w Sosnowicach, z którym Gmina 

Wolin ma zawarte porozumienie komunalne; 

3) dokarmianie bezdomnych psów i kotów; 

4) zabiegi oraz leczenia weterynaryjne; 

5) zakup niezbędnych środków do celów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami; 

6) utrzymanie zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym. 

§ 8. 1. Osoba, która ma zamiar pełnić funkcję tzw. opiekuna społecznego zwierząt 

obowiązana jest złożyć odpowiednią deklarację w Urzędzie Miejskim w Wolinie. 

2. Burmistrz Wolina zawiadamia na piśmie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji 

opiekuna społecznego zwierząt po uprzednim sprawdzeniu rękojmi sprawowania opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

3. Burmistrz Wolina cofa zgodę na pełnienie funkcji opiekuna społecznego zwierząt     

w razie stwierdzenia braku spełniania rękojmi opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

4. Upoważnia się Burmistrza Wolina do określenia w formie Zarządzenia wzoru 

deklaracji z ust. 1 oraz zasad i trybu sprawowania rękojmi opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi. 
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§ 9. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ma zastosowanie w odniesieniu do 

pojedynczych zgłoszeń interwencyjnych dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt,                

w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla otoczenia. 

 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie przez przeszkolonych 

pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z.o.o. w Wolinie. 

 

3. Wyłapane zwierzęta 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. 
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