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UCHWAŁA NR XVII/202/21
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY
z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt 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 z późn. zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2020 r., poz. 638) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w 2021 r.
§ 2. 1. Określa się następujące cele gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stepnica,
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy,
4) edukację mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
6) przekazywanie bezdomnych zwierząt do adopcji.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica wyznaczy pracowników koordynujących założenia niniejszego
programu.
3. Rada Miejska w Stepnicy przyjmuje, że realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności
zwierząt prowadzi Gmina Stepnica wraz z Policją oraz organizacjami społecznymi.
4. Strategicznym celem współpracy dotyczącej zapobiegania bezdomności zwierząt jest objęcie nią
możliwie najszerszych obszarów tej problematyki, a w szczególności:
1) propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych,
2) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, w tym kotów wolno żyjących, posiadających
opiekunów społecznych,
3) edukację mieszkańców Gminy.
§ 3. Realizacja programu w zakresie zapobiegania bezdomności psów polega na:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Stepnica, w szczególności poprzez poszukiwanie
nowych właścicieli dla zwierząt, oraz wprowadzeniu mechanizmów finansowych zachęcających
mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt,
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2) zmniejszeniu populacji psów bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację,
3) zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Stepnica poprzez konsekwentne egzekwowanie
przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych
w uchwale Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Stepnica.
4) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów, oraz obowiązków właścicieli
wobec nich,
5) wyznaczeniu pracowników Urzędu Miasta i Gminy i podaniu do publicznej wiadomości numerów
telefonów interwencyjnych, przyjmujących informacje o bezdomnych psach, potrąconych przez pojazdy
lub padłych w miejscach publicznych, oraz zachowaniach mieszkańców naruszających normy z zakresu
ochrony zwierząt,
6) wyłapywaniu bezdomnych i wałęsających się psów, które prowadzone będzie w zależności od potrzeb
zgłaszanych przez mieszkańców, policję, straż miejską, organizacje społeczne, zarządców nieruchomości.
§ 4. Gmina wypełniać będzie zadania dotyczące ograniczenia bezdomności psów poprzez:
1) ich wyłapywanie,
2) utrzymywanie psów bezdomnych, oraz zebranych z miejsc publicznych psów bezpańskich zagrażających
bezpieczeństwu ludzi lub rannych w wypadkach drogowych,
3) utrzymywanie w gminnym specjalistycznym kojcu znajdującym się na terenie Gminy Stepnica, psów
bezpańskich, w celu ustalenia właściciela do chwili niezwłocznego przekazania do schroniska,
4) tworzenie warunków do adopcji poprzez zwalnianie z opłaty od posiadania psów w przypadku adopcji psa,
5) przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji zwierząt przed wydaniem nowemu właścicielowi, jeżeli taka jest
wola nowego właściciela;
6) usypianie ślepych miotów,
7) prowadzenie działań promujących sterylizację lub kastrację psów jako najskuteczniejszej metody walki
z nad populacją zwierząt niechcianych,
8) zlecanie gabinetom weterynaryjnym wykonania sterylizacji lub kastracji.
§ 5. Realizacja programu w zakresie problemu bezdomności kotów polega na:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym kotom z terenu Gminy Stepnica, w szczególności poprzez poszukiwanie
nowych właścicieli dla zwierząt,
2) zmniejszeniu populacji kotów wolno żyjących poprzez ich sterylizację i kastrację;
3) usypianie ślepych miotów,
4) dokarmianiu bezdomnych kotów,
5) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania kotów, w szczególności kotów wolno
żyjących.
§ 6. W celu realizacji wymienionych działań Gmina Stepnica wypełnia zadania dotyczące ograniczenia
bezdomności kotów poprzez:
1) dowożenie kotów wolno żyjących do lekarza weterynarii, w celu dokonania zabiegu sterylizacji oraz
wypuszczeniu ich na wolność w miejscu pochwycenia,
2) nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w celu realizacji wymienionych działań. Organizacje te mogą
wypełniać zadania Gminy Stepnica dotyczące ograniczenia bezdomności kotów,
3) wykonania bezpłatnej usługi polegającej na sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących dostarczonych
przez jednostki organizacyjne Gminy Stepnica, korzystając ze środków finansowych Gminy Stepnica;
4) prowadzeniu działań promujących sterylizację i kastrację kotów,
5) edukację mieszkańców Gminy Stepnica na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt.
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§ 7. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały i następuje na podstawie zgłoszeń
dokonanych w tutejszym urzędzie.
2. Zwierzęta bezdomne będą wyłapywane z terenów znajdujących się w granicach administracyjnych
Gminy Stepnica.
3. Szczegółowe zasady i warunki wyłapywania zwierząt bezdomnych określa Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).
§ 8. Gmina Stepnica wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
o numerze siedziby stada 038726323001 w Gąsierzynie przy ul. Wojska Polskiego 3, 72-112 Stepnica, którego
właścicielem jest Pan Radosław Kierzynkowski.
§ 9. 1. Gmina Stepnica zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
2. Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt sprawować będzie lecznica
"WOL-WET" Lecznica dla zwierząt z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 34/1, 72-100 Goleniów.
§ 10. Do realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Gmina Stepnica
może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:
1) wsparcia finansowego,
2) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nad populacją
zwierząt niechcianych,
3) współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,
4) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu,
5) pomocy w nawiązaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.
§ 11. 1. W budżecie Gminy Stepnica w roku 2021 na realizację programu, o którym mowa w § 1
przeznacza się kwotę 125 000 zł.
2. Kwota określona w ust. 1 przeznaczona zostanie w szczególności na :
1) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji zwierząt,
2) wyłapywanie przez Straż Miejską i przekazywanie bezdomnych zwierząt do Komunalnego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 6, 72-410 Sosnowice, na podstawie zawartego porozumienia,
w którym to Gmina Golczewo przyjmuje na siebie realizację zadania publicznego polegającego na
utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami w ramach działalności powyższego schroniska,
3) dokarmianie bezdomnych psów i kotów,
4) zabiegi oraz leczenie weterynaryjne,
5) zakup niezbędnych środków do celów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedkładając Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie opłaty od
posiadania psów zachęca mieszkańców gminy do podejmowania adopcji psów bezdomnych poprzez
zwolnienie ich z opłaty.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy
Marek Kleszcz

