
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/283/21 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2021” 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.  z 2020 r. 

poz. 638) uchwala się, co następuje: 

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

zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2021” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jacek Golusda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 1740



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/283/21 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2021 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) „Schronisku”, należy przez to rozumieć Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą 

w Sosnowicach, Sosnowice 6 , 72-410 Golczewo; 

2) „Programie”, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski w 2021 roku”. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego, który wykonuje swe zadania przy 

pomocy Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Kamieniu 

Pomorskim (zwanego dalej: „OŚ”).   

2. Zadania związane z realizacją Programu realizują: 

1) Burmistrz Kamienia Pomorskiego – przy pomocy Referatu  OŚ; 

2) Michał Kudawski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LARUS” Michał Kudawski, 

ul. Łowczych 6/1, 70 – 884 Szczecin – w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt (zwany dalej: 

„LARUS” Michał Kudawski); 

3) Schronisko; 

4) Gabinet Weterynaryjny, ul. Topolowa 3, 72-400 Kamień Pomorski   (zwany dalej „Gabinetem 

Weterynaryjnym”). 

Rozdział 2. 

CELE PROGRAMU 

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez: 

1) zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsc w Schronisku; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt; 

5) zapewnianie miejsc w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich; 

6) zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

7) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

- sterylizację i kastrację zwierząt, 

- usypianie ślepych miotów; 

8) edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 
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Rozdział 3. 

REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMOWYCH 

§ 4. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kamień Pomorski zapewniają: 

1) Schronisko – poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez: „LARUS” 

Michał Kudawski, Komendę Powiatową Policji, Powiatową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty 

działające z ramienia Gminy, a także przez mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem 

Kamienia Pomorskiego; 

2) Burmistrz Kamienia Pomorskiego – poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla 

zwierząt gospodarskich; 

3) Gabinet Weterynaryjny – poprzez zapewnienie opieki weterynaryjnej. 

§ 5. 1. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie w Gminie sprawuje się  poprzez:  

1) finansowanie zakupu karmy dla kotów wolno żyjących z terenu gminy Kamień Pomorski; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w tym ich kastrację 

i sterylizację. 

2. Gmina Kamień Pomorski pokrywa koszty zakupu karmy dla kotów wolno żyjących 

w ilości do 30 kg. karmy suchej przypadającej na każdego opiekuna społecznego. Opiekun społeczny 

dokonuje zakupu karmy po uprzednim uzyskaniu zgody, wystawionej przez pracownika Referatu OŚ. 

3. Gmina Kamień Pomorski pokrywa całkowity koszt sterylizacji oraz kastracji wolno żyjących kotów. 

4. Zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym. 

5. Koty wolno żyjące mogą być doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej, o której mowa w ust. 4, przez 

opiekunów społecznych lub zarządców nieruchomości po wcześniejszym uzyskaniu zgody na zabieg, 

wystawionej przez pracownika Referatu OŚ. 

6. Po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji koty będą przebywać pod opieką osoby doprowadzającej 

na zabieg i wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia. 

§ 6. Zadania z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt i zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Kamień 

Pomorski realizuje firma „LARUS” Michał Kudawski. 

§ 7. Zadania z zakresu sterylizacji oraz kastracji zwierząt realizują: 

1) Gmina Kamień Pomorski poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji; 

2) Gabinet Weterynaryjny w Kamieniu Pomorskim  poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji 

zwierząt przyjętych do lecznicy, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania 

tych zabiegów z uwagi na stan ich zdrowia lub wiek (w tym koty bezdomne i wolnożyjące). 

3) Schronisko – poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii sterylizacji oraz kastracji bezdomnych psów. 

§ 8. Zadania z zakresu poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym do zapewnienia im należytych 

warunki bytowania; 

2) Gmina Kamień Pomorski – poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, w tym m.in. poprzez zamieszczanie odpowiednich 

ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, portalach internetowych. 

§ 9. Zadania z zakresu usypiania ślepych miotów zwierząt realizują: 

1) Gmina Kamień Pomorski poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym 

w tym zakresie; 

2) Schronisko – poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów. 
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§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2021 r. wskazuje 

się gospodarstwo Pani Stanisławy Razminowicz, zam. Jarzysław 13,    72-400 Kamień Pomorski. 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizują: 

1) Gmina Kamień Pomorski poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym w zakresie opieki 

weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Kamień 

Pomorski. 

2) Gmina Kamień Pomorski poprzez zawarcie umowy z firmą „Larus” Michał Kudawski w zakresie opieki 

weterynaryjnej udzielonej zwierzętom dzikim z terenu Gminy Kamień Pomorski. Po otrzymaniu zgłoszenia 

Pan Kudawski przewozi zwierzęta do gabinetu weterynaryjnego, gdzie po odbytym leczeniu transportuje je 

do Ośrodka Rehabilitacji dzikich zwierząt. Dane gabinetu weterynaryjnego, do którego przewożone są 

zwierzęta dzikie: Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt Leonard Gugała ul. Chopina 53A 71 – 405 

Szczecin. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski można zgłaszać 

całodobowo pod numerem telefonu: 503355211 

Rozdział 4. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIEŃ POMORSKI 

§ 12. Burmistrz Kamienia Pomorskiego w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Kamień Pomorski, mediami oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne 

m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 5. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. 1. Zadania wynikające z Programu finansowane będą ze środków budżetu Gminy Kamień Pomorski 

na rok 2021 r. – w wysokości  96 000,00 zł.  

2. Środki finansowe na realizację programu ujęte w budżecie Gminy Kamień Pomorski obejmują wydatki 

na: 

a) utrzymanie schroniska – 65 000,00 zł; 

b) utrzymanie zwierząt gospodarskich – 1 000,00 zł;  

c) odławianie zwierząt – 17 000,00 zł; 

d) opiekę weterynaryjną (m. in. sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, eutanazja) – 7 000,00 zł; 

e) karmę dla kotów – 6 000,00 zł; 

3. Środki finansowe, o którym mowa w ust. 1 wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług 

i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.) 
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