
 

Uchwała Nr V/18/2015 

Rady Miejskiej w Skórczu 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Skórcz na rok 

2015”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 , poz. 594 ze zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt      (Dz. U. z 2013,  poz. 856) Rada Miejska w 

Skórczu uchwala co następuje: 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Skórcz, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skórcz.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

  

 
    Przewodniczący Rady 

     Miejskiej 
 

    Krzysztof Czapiewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              
        Załącznik do  uchwały Nr V/18/2015 

                                                            Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 
                              26 marca 2015 r. 

 
 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Skórcz w 2015 roku 

 
WPROWADZENIE 

 
  Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Rada 
Miejska w Skórczu podejmuje uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Skórcz w 2015 
roku”. 
 

 
Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1)  schronisku – należy przez to rozumieć Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w 
Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, ul. Noakowskiego 4, OTOZ „Animals” RADA 
KRAJOWA  w Gdyni ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia, Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gd. ul. Hermanowska 24, 
2)  programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej 
Skórcz,  
3) organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizacje społeczne 
których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt - 
Towarzystwo opieki nad zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, ul. 
Noakowskiego 4. 
4) bezdomnym zwierzęciu – należy przez to rozumieć zwierzę domowe lub 
gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło bądź zabłąkało się i nie ma 
możliwości ustalenia jego właściciela;  
5) kotach wolno bytujących – należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące  na 
wolności w ekosystemie miasta.  
§ 2.1. Koordynatorem zadań związanych z realizacją przedmiotowej uchwały jest 
Burmistrz Miasta Skórcz  
2. Wykonawcami  Programu są: 
a)  Burmistrz Miasta Skórcz; 
b)  Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gd. ul. Hermanowska 24;  
c)  Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 
współpracujące z Urzędem Miejskim w Skórczu; 
d) Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących; 
e) Gospodarstwo Rolne  wskazane przez Burmistrza Miasta Skórcz. 

 
 



Rozdział 2. 
CEL PROGRAMU 

 
§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej Skórcz oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. 

Rozdział 3. 
REALIZACJA ZADAŃ 

 
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejskiej Skórcz  
jest realizowane poprzez: 
1. Zawarcie przez Burmistrza Miasta Skórcz umowy z OTOZ „Animals” z siedzibą w  
Gdyni, ul. Świętojańska 41/16 - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie 
Gd. ul. Hermanowska 24, w zakresie zapewnienia opieki  bezdomnym zwierzętom w 
schronisku poprzez właściwe żywienie i optymalne warunki bytowania, pielęgnację i 
profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiekę weterynaryjną.  
2. Humanitarne zbieranie oraz  przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy 
Miejskiej Skórcz przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ 
„Animals” z siedzibą w Gdyni, Schronisko w Starogardzie Gd., ul. Hermanowska 24, 
które odbywać się będzie poprzez odławianie bezdomnych zwierząt w sposób nie 
stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia.  
Do przewozu będzie używany zamknięty i kryty samochód. Podczas prowadzenia 
akcji odłowu, zwierzęta będą miały zapewnioną pomoc weterynaryjną przez  
Lecznicę Weterynaryjną  S.C. Józef Grygorcewicz, Andrzej Migoń, Wiesław Synak z 
siedzibą w Starogardzie Gd.  ul. Tczewska 25. 
 3. Zawarcie przez Burmistrza Miasta umowy z Panem Marcinem Koseckim 
właścicielem gospodarstwa rolnego, położonego w Skórczu przy ul. 27 Stycznia 30, 
w celu zapewnienia miejsca dla  zwierząt gospodarskich; 
4. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących, 
opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 
§ 5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują: 
1. Burmistrz Miasta Skórcz poprzez: 
a)  podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno bytujących. 
b) wyznaczenie uspołecznionych opiekunów kotów w zakresie ich dokarmiania, oraz 
współpraca z opiekunami społecznymi kotów wolno bytujących, którzy zadeklarowali  
wykonywanie obowiązków, na deklaracji wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do  
Programu;  
c) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno 
żyjące. 
d) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 
żyjących;     



e) prowadzenie rejestru społecznych opiekunów zwierząt, co przyczyni się do lepszej 
i efektywniejszej współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów oraz miarowej 
sterylizacji samic, a także ewentualnej konieczności pomocy weterynaryjnej dla 
zagrożonych pod kątem dobrostanu zwierząt. 
2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących, 
opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów 
wolno żyjących. 
§ 6. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku realizują: 
1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji 
zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 
2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących  
zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu 
Gminy Miejskiej Skórcz. 
3. Burmistrz Miasta Skórcz poprzez prowadzenie akcji  zachęcającej właścicieli psów 
i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji. 
§ 7. Poszukiwanie 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 zapewnić im należyte warunki bytowania; 
2. Gmina Miejska Skórcz poprzez promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie 
działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie 
ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu oraz 
na stronie internetowej www.skorcz.pl; 
3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 
§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 
1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania 
ślepych miotów; 
2. Burmistrz Miasta poprzez zawarcie umowy  z Lecznicą Weterynaryjną  S.C. Józef 
Grygorcewicz, Andrzej Migoń, Wiesław Synak z siedzibą w Starogardzie Gd. ul. 
Tczewska 25. 
3. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w 
lecznicy weterynaryjnej, lub schronisku dla bezdomnych zwierząt. 
§ 9. Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
powinno spełniać wymagania dotyczące: 
1.  zasad przemieszczeń pomiędzy stadami, 
2. odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych 
norm powierzchni określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym 
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), 
3. osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być karana 
za  naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.). 
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta Skórcz realizują: 
1. Schronisko (tel. 668 046 572) poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii ; 
2. Burmistrz Miasta Skórcz w celu zapewnienia opieki weterynaryjnej udzielanej 
zwierzętom bezdomnym (gospodarskim i domowym), kotom wolno żyjącym oraz 
zwierzętom wolno żyjącym (dzikim) poprzez zawarcie umowy  z Lecznicą 



Weterynaryjną  S.C. Józef Grygorcewicz, Andrzej Migoń, Wiesław Synak z siedzibą 
w Starogardzie Gd. ul. Tczewska 25 (tel. 604 935 947) 

 
Rozdział 4 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 
 

§ 11. Burmistrz Miasta Skórcz może prowadzić we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, jednostkami oświatowymi innymi instytucjami działania edukacyjne 
m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji 
zwierząt bezdomnych. 

 
 

Rozdział 5 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

 
§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu 
zabezpieczone są w          budżecie Gminy Miejskiej Skórcz w kwotach określonych 
w załączniku nr 2 do Programu. 
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą poprzez zlecanie: 
a) zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, 
poz. 1118 ze zm.), 
b) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.)   
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



       Załącznik Nr 1 
do „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi  oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Skórcz  
w 2015 roku”. 

 
 

Deklaracja Opiekuna Społecznego Zwierząt 
 
 
 

 
Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt 
 

 

 
Adres zamieszkania 
Numer telefonu 
 

 

 
Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich liczba i płeć 
 

 

 
 
Miejsce przebywania zwierząt 
 

 
 
 
 

 
Forma udzielanej zwierzętom pomocy 
 

 
 
 
 

 
Informacje dodatkowe (np. informacja o konieczności 
wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji 
zwierząt lub usypiania ślepych miotów) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 
dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miejskiej Skórcz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz.1182 ze zm.) 
 
 
 
                                                                                
.................................................................... 
                                                                                                               (podpis) 
 
 



  

Załącznik Nr 2  
do „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi  oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Skórcz  
w 2015 roku”. 

 
 

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Skórczu w ramach Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miejskiej Skórcz  w 2015  z uwzględnieniem środków 

finansowych  

 
 
Lp. 

 
Jednostka realizująca 

 

Środki 
finansowe (zł.) 

Zadania 

1. Urząd Miejski Skórcz  

8 000,00 

1) zapewnienie w 
schronisku  miejsca w 
tym schwytanie 
transport, opieka 
weterynaryjna oraz 
obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja 
bezdomnych zwierząt  z 
terenu Gminy Miejskiej 
Skórcz;  

2) poszukiwanie nowych 
właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt 

500,00 
3) sprawowanie opieki nad 

kotami wolno żyjącymi, 
w tym ich dokarmianie; 

         600,00 
4) usypianie ślepych 

miotów; 

200.00 

5) wskazanie 
gospodarstwa rolnego w 
celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt 
gospodarskich; 

700,00 

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



300,00 

7) edukacja mieszkańców 
Gminy w zakresie opieki 
nad zwierzętami. 

 

 
 


