
UCHWAŁA NR XXIX/412/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U z 2013 r. poz. 856, Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, Dz. U. z 2015 r. poz. 266, Dz. U z 2016 r. 
poz. 1605, poz. 1948, poz. 2102), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Koszalina w 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady 

Miejskiej

Krystyna Kościńska
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Załącznik  

      do uchwały Nr XXIX/412/2017 
      Rady Miejskiej w Koszalinie  
      z dnia 23 marca 2017 r. 

         
 

PROGRAM  OPIEKI  NAD  ZWIERZĘTAMI  BEZDOMNYMI  ORAZ ZAPOBIEGANIA  
BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT  NA  TERENIE   KOSZALINA W 2017 ROKU 

 
 

§1. Gmina Miasto Koszalin  przyjmuje  następujące  kierunki działania wobec problemu bezdomności 
zwierząt w Koszalinie: 

I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
II. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
III. Odławianie bezdomnych zwierząt. 
IV. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku dla 

zwierząt. 
V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.  
VI. Usypianie ślepych miotów. 
VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 
VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 
IX. Plan znakowania zwierząt. 
X. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt. 

 
§2. Ustala się  następujące zadania i zasady postępowania wobec problemu bezdomności zwierząt 
w Koszalinie: 
 
I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie 
poprzez:  

1) zapewnienie schronienia w stanowiącym własność Gminy Miasta Koszalina Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” przy  ul. Mieszka I 55 w Koszalinie, prowadzonym przez 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koszalinie (TOnZ), zwanego dalej 
schroniskiem, 

2) umożliwienie przekazania do schroniska zwierzęcia znalezionego, porzuconego lub w przypadku   
kiedy właściciel na skutek wypadków losowych nie może kontynuować dalszej opieki nad   
zwierzęciem,  

3) zapewnienie właściwych warunków egzystencji, zgodnych z potrzebami danego gatunku, rasy, 
płci i wieku, 

4) zapewnienie odpowiedniego  wyżywienia, 
5) zapewnienie właściwej pielęgnacji oraz opieki weterynaryjnej. 
 

II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana będzie poprzez:   
1) zapewnienie schronienia w postaci istniejących domków dla kotów, zakup nowych domków dla 

kotów, których lokalizacja  uzgadniana będzie   z zarządcami terenów, 
2) zakup karmy dla kotów i przekazanie jej społecznym opiekunom kotów za pośrednictwem TOnZ, 
3) dokarmianie kotów przez społecznych opiekunów kotów przy współpracy z TOnZ, 
4) organizowanie przy udziale wolontariuszy TOnZ domów tymczasowych i zastępczych oraz 

zapewnienie opieki weterynaryjnej  kotom  po wypadkach drogowych i innych zdarzeniach 
losowych, 
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5) prowadzenie i aktualizowanie przez TOnZ rejestru społecznych opiekunów kotów wolno 
żyjących w Koszalinie, celem współpracy w zakresie opieki nad kotami. 

 
III. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) wyłapywanie w sposób stały, zwierząt błąkających się i pozostających bez właściciela oraz tych, 
które uciekły,  lub zostały porzucone przez człowieka, 

2) podejmowanie zgłoszeń przez TOnZ, schronisko, Straż Miejską, Policję, Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie, dotyczących konieczności 
lub potrzeby wyłapywania zwierząt bezdomnych, 

3) wyłapywanie zwierząt przez TOnZ w wyniku interwencji zgłaszanych przez mieszkańców 
Koszalina. 

  
IV. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt realizowana będzie 
poprzez: 

1) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w schronisku, 
u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania w/w zabiegów z uwagi na stan zdrowia 
i/lub wiek, 

2) działania edukacyjne promujące sterylizację i kastrację zwierząt jako najskuteczniejszą metodę 
walki ze zwiększoną populacją zwierząt niechcianych prowadzone przez TOnZ. 

 
V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych przez osoby zdolne zapewnić im należyte warunki 
bytowania, 

2) organizowanie z udziałem wolontariuszy TOnZ tymczasowych domów dla zwierząt bezdomnych, 
do czasu  znalezienia im domów docelowych, 

3) prowadzenie przy udziale wolontariuszy TOnZ strony internetowej, dotyczącej adopcji zwierząt 
ze schroniska, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt ze schroniska przy współpracy z mediami. 
 

VI. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie poprzez: 
1) poddawanie w schronisku zabiegowi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych, 
2) poddawanie w schronisku zabiegowi usypiania ślepych miotów zwierząt dostarczanych przez 

mieszkańców Koszalina. 
 

VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.   
Wskazuje się gospodarstwo rolne, położone przy ulicy Sołeckiej 8 w Koszalinie, jako miejsce 
zapewniające przechowanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi lub opiekunowi. 
  

 
VIII. Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej w przypadkach  zdarzeń   drogowych                
z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez:  

1) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym w schronisku, w godzinach jego 
otwarcia, 

2) zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii, z którym prowadzący schronisko zawarł umowę na 
całodobową opiekę weterynaryjną, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 
aktualnie jest to Gabinet Weterynaryjny TELVET Szymon Teliński ul. M. Wańkowicza 82, 75-446 
Koszalin. 
 

 
 

Id: 96321759-B6EE-4436-AD60-6FEAECBFBD1B. Uchwalony Strona 2



IX. Plan znakowania zwierząt realizowany będzie poprzez: 
1) elektroniczne znakowanie psów bezdomnych w schronisku przez wszczepienie pod skórę psa 

mikroprocesora, przed przekazaniem do adopcji i zarejestrowanie zwierzęcia na nowego 
właściciela – osobę adoptującą, 

2) dobrowolne i bezpłatne elektroniczne znakowanie psów należących do mieszkańców Koszalina, 
organizowane w lecznicy weterynaryjnej na terenie Miasta, z którą Miasto zawrze umowę, 

3) podanie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
w Koszalinie adresów lecznicy weterynaryjnej, w której mieszkańcy Koszalina mogą dokonać 
dobrowolnego i bezpłatnego elektronicznego znakowania psa, 

4) elektroniczne znakowanie psów w wybranych lecznicach odbywać się będzie do wyczerpania 
środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel. 

 
X. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt realizowany będzie poprzez: 

1) wykonywanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących w mieście 
w zakładach leczniczych, z którymi Miasto zawrze umowę; sterylizacji lub kastracji poddawane 
będą koty dostarczone do zakładów leczniczych przez społecznych opiekunów kotów lub 
członków TOnZ, 

2) umożliwienie wykonania bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji u zwierząt 
adoptowanych ze schroniska, w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Miasto zawrze 
umowę, 

3) wykonywanie dobrowolnych i bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów, należących 
do osób zamieszkałych w Koszalinie: 
- objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
- emerytów, 
- rencistów,  
organizowanych w lecznicach weterynaryjnych na terenie Miasta, z którymi Miasto zawrze 
umowę, 

4) podanie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
w Koszalinie adresów lecznicy/lecznic weterynaryjnych, w których uprawnieni mieszkańcy 
Koszalina mogą poddać sterylizacji lub kastracji  koty, 

5) sterylizacja lub kastracja w wybranych lecznicach odbywać się będzie do wyczerpania środków 
pieniężnych przeznaczonych na ten cel. 
 

§3. Na realizację Programu w 2017 roku przeznacza się z budżetu Miasta Koszalina kwotę wynoszącą  
      nie mniej niż 797.000 zł, z czego: 
1) 700.000 zł stanowi wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

zwierząt  w Koszalinie” przez TOnZ Oddz. Koszalin, 
2) 97.000 zł stanowią środki  na realizację Programu, w szczególności na:  

- zakup karmy dla kotów wolno żyjących, 
- zakup domków dla kotów wolno żyjących, 
- znakowanie zwierząt, 
- sterylizację lub kastrację zwierząt. 
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