Uchwała Nr
/
/21
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia
2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2021 roku.

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, poz. 1378) oraz art. lla ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U z 2020 r., poz. 638), Rada Miejska w Koszalinie uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE KOSZALINA W 2021 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 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
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. przy ul. Komunalnej 5 w Koszalinie,
zwanym dalej Schroniskiem,
2) umożliwienie przekazania do Schroniska zwierzęcia, które uciekło, zabłąkało się, zostało
porzucone przez człowieka lub w przypadku kiedy właściciel na skutek wypadków losowych nie
może kontynuować dalszej opieki nad zwierzęciem,
3) zapewnienie właściwych warunków egzystencji zwierzętom, 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) przeprowadzanie przez społecznych opiekunów kotów rozpoznania warunków zdrowotnych
i kondycji kotów wolno żyjących w mieście,
2) wykonywanie testów i przeprowadzanie badań u kotów wolno żyjących w kierunku chorób
zakaźnych FIV oraz FeLV, leczenie w oparciu o decyzję lekarza weterynarii,
3) umożliwienie społecznym opiekunom kotów korzystanie z dobrowolnych i bezpłatnych usług
weterynaryjnych ograniczających występowanie zakażeń pasożytniczych u kotów wolno
żyjących (odrobaczenie, odpchlenie),
4) organizowanie opieki weterynaryjnej
kotom
wolno żyjącym, które uległy wypadkom
drogowym lub innym zdarzeniom losowym,

5) zlecenie zakupu karmy dla kotów wolno żyjących,
6) dystrybucja karmy w okresie zimowo - wiosennym za pośrednictwem organizacji społecznych
broniących praw zwierząt wyrażających wolę współpracy w tym zakresie,
7) dokarmianie kotów wolno żyjących przez społecznych opiekunów kotów w mieście,
8) wykonywanie kontroli utrzymywania porządku, czystości siedlisk i miejsc dokarmiania kotów,
przez Fundację: „
Kocie
i Spółka"
Miau ul. Monte
... Cassino 15/5 Wąsy
w Koszalinie,
9) prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów.
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 Schronisko, Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną, Wydział
Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie, dotyczących konieczności lub potrzeby
wyłapywania zwierząt bezdomnych,
3) wyłapywanie zwierząt przez Schronisko w wyniku interwencji zgłaszanych przez mieszkańców
Koszalina podmiotom przyjmującym zgłoszenia.
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,
2) działania edukacyjne promujące sterylizację i kastrację zwierząt jako najskuteczniejszą metodę
walki ze zwiększoną populacją zwierząt niechcianych prowadzone przez Schronisko.
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 domów dla zwierząt bezdomnych,
3) prowadzenie przez Schronisko strony internetowej, dotyczącej adopcji zwierząt ze Schroniska,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt ze Schroniska przy współpracy z organizacjami
społecznymi, wolontariuszami i 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
z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez:

zdarzeń

drogowych

Zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii, z którym prowadzący Schronisko zawarł umowę na
całodobową opiekę weterynaryjną, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Jest to
Gabinet Weterynaryjny „TELVET" Szymon Teliński przy ul. Wańkowicza 82, w Koszalinie.
IX. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt realizowany będzie poprzez:

1) wykonywanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących w mieście
w zakładach leczniczych, z którym Miasto zawrze umowę; sterylizacji lub kastracji poddawane

będą koty dostarczone do zakładów leczniczych przez społecznych opiekunów kotów lub
członków organizacji społecznych,
2) 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,
3) podanie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
w Koszalinie adresu lecznicy weterynaryjnej, w której uprawnieni mieszkańcy Koszalina mogą
poddać sterylizacji lub kastracji koty,
4) sterylizacja lub kastracja w wybranej lecznicy odbywać się będzie do wyczerpania środków
pieniężnych przeznaczonych na ten cel.
§3. Na realizację programu w 2021 roku przeznacza się z budżetu Miasta Koszalina kwotę wynoszącą
1.465.000,00 zł, w tym:
1) 1.390,000,00 zł na bieżące utrzymanie, prowadzenie i wykonywanie prac remontowych
w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Mieszka i 55 w Koszalinie,
2) 75.000,00 zł na:
- sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących i znakowanie po wykonanych zabiegach,
- sterylizację/kastrację kotów należących do osób zamieszkałych w Koszalinie,
- wykonywanie badań i testów FIV oraz FeLV, u kotów wolno żyjących,
- odrobaczanie kotów i stosowanie preparatów przeciw pchłom,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących,
- naprawa i konserwacja drewnianych domków dla kotów,
- zapewnienie miejsca dla przechowania zwierząt gospodarskich.
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie przyjęcia programu
opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina
w 2021 roku.
Rada gminy wypełniając obowiązek określony w art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt, corocznie w terminie do dnia 31 marca zobowiązana jest określić
w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Jest to Program obligatoryjny i ma na celu uregulowanie
problematyki bezdomności zwierząt na terenie miasta, w tym utrzymania kontroli nad
rozmnażaniem się psów i kotów, które z różnych przyczyn stały się bezdomne. Założone
w programie kierunki i priorytety działania na 2021 r., w zakresie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom, realizowane są w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Leśny
Zakątek" przy ul. Mieszka I 55 w Koszalinie. Zwierzęta bezdomne mają tu zapewnione
schronienie, wyżywienie oraz opiekę weterynaryjną. Realizacja programu wpłynie również na
ograniczenie ilości zwierząt porzucanych. W odniesieniu do roku poprzedniego w programie
na 2021 r zrezygnowano z wykonywania sterylizacji/kastracji psów właścicielskich. Ma to
ścisły związek z ograniczeniem środków finansowych w budżecie miasta w związku z trwającą
pandemią COVID-19. W porównaniu z rokiem ubiegłym kwota ta jest mniejsza o 25.000,00
tyś zł. Pomimo tego Program na 2021 umożliwia społecznym opiekunom kotów wolno
żyjących korzystania z dobrowolnych i bezpłatnych usług weterynaryjnych z zakresu
profilaktyki leczenia oraz korzystania z nieodpłatnego dokarmiania tych kotów. Realizacja
zadań dot. opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane będzie (jak
w latach minionych) przy współpracy z organizacjami broniącymi praw zwierząt w Koszalinie,
które wyrażą wolę takiej współpracy. W Programie wskazano koordynatora oraz realizatorów
poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację.
Zjawisko bezdomności zwierząt w Koszalinie od dwóch lat utrzymuje się na ustabilizowanym
poziomie, o czym świadczy stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2020 r. gdzie ilość
przebywających w Schronisku zwierząt wynosiła odpowiednio 77 psów i 29 kotów. Najwyższy
stan ilościowy zwierząt w minionym roku wynosił 149 psów w lipcu oraz 62 koty w listopadzie
2020 r. Do Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek" przy ul. Mieszka I 55 w
Koszalinie w minionym roku przyjęto łącznie 320 zwierząt z czego: 179 psów i 141 kotów,
- oddano do adopcji 124 psy i 107 kotów,
- wykastrowano 54 psy i wysterylizowano 56 suk,
- wykastrowano 39 kocurów i wysterylizowano 59 kocic,
- elektronicznie oznakowano 130 psów i 108 kotów,
- prawa do posiadania zwierząt zrzekło się 25 właścicieli psów i 18 właścicieli kotów,
- do prawowitych właścicieli powróciło 67 psów i 2 koty,
- uśpionych ślepych miotów - nie było,
- wysterylizowano 209 kocic i 98 kocurów wolno żyjących w mieście,
-wykastrowano 10 psów i wysterylizowano 36 suk, których właścicielami są osoby zamieszkałe
w Koszalinie,
- zakupiono 1.540,00 kg karmy dla kotów wolno żyjących (suchej i mok1*^

