REGULAMIN
SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOPOCIE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Schronisko dla zwierząt w Sopocie jest własnością Gminy Miasta Sopotu.
Prowadzone jest pod nazwą SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, z siedzibą
w Sopocie przy ul. 1 Maja 32 (od 15.08.2018 siedziba schroniska znajduje się przy ul.
Malczewskiego 38, 810817 Sopot).
Schronisko zobowiązane jest do :
1. Udzielania pomocy zwierzętom bezdomnym na terenie miasta Sopotu.
2. Inicjowania i podejmowania działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt.
3. Współdziałania z innymi instytucjami w ochronie zdrowia zwierząt oraz utrzymaniu
bezpieczeństwa
I. ZADANIA
1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych i porzuconych lub z innych
przyczyn bezdomnych, a w szczególności psów i kotów, a także innych zwierząt, które
w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować.
2. Leczenie chorych zwierząt przebywających w schronisku, szczepienie przeciw
wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym. Decyzję o sposobie leczenia podejmuje
wyłącznie lekarz weterynarii.
3. Przekazywanie zwierząt nowym właścicielom, zdolnym im zapewnić należyte warunki
bytowe oraz oddawanie zwierząt zagubionych ich właścicielom.
4. Niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom rannym w wypadkach ulicznych oraz
poszkodowanym w innych okolicznościach.
5. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów oraz
zwierząt z innych uzasadnionych powodów nie nadających się do dalszego
przetrzymywania w schronisku.
6. Sterylizowanie zwierząt przed wydaniem ze Schroniska nowym właścicielom w miarę
posiadanych środków finansowych.
7. Prowadzenie akcji propagandowych w zakresie zwierząt bytujących w Schronisku oraz
środowisku miejskim.
8. Pozyskiwanie funduszy dla potrzeb Schroniska.
9. Przyjmowanie zwierząt mających właściciela na czasowy pobyt w Schronisku
w miarę posiadanych miejsc.

II. ORGANIZACJA SCHRONISKA
1. Pracowników schroniska przyjmuje do pracy, awansuje i zwalnia:
a) Podmiot, któremu powierzono prowadzenie Schroniska
do kierownika Schroniska,
b) Kierownik Schroniska w odniesieniu do pozostałych osób.

w

odniesieniu
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2. Kierownik Schroniska podlega służbowo podmiotowi, któremu powierzono
prowadzenie Schroniska, pozostały personel podlega kierownikowi Schroniska.
3. Kierownik Schroniska jest odpowiedzialny za całokształt prac Schroniska, jego
majątek, administrowanie i przestrzeganie regulaminu Schroniska.
4. Lekarz weterynarii opracowuje szczegółową instrukcję w zakresie dezynfekcji,
dezynsekcji oraz profilaktyki i jest odpowiedzialny za jej przestrzeganie wraz
z kierownikiem Schroniska.
5. Kierownik Schroniska wraz z głównym księgowym są odpowiedzialni za terminowe
i prawidłowe sporządzenie:
a) preliminarza dochodów i wydatków schroniska,
b) półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych,
c) comiesięcznych wniosków o uruchomienie środków – transzy dotacji.
6. Każdy pracownik zatrudniony w Schronisku ma określone w zakresie czynności
szczegółowe obowiązki.
III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SCHRONISKA W STOSUNKU DO ZWIERZĄT

1. Wszyscy

pracownicy
Schroniska
i humanitarnym stosunkiem do zwierząt.

muszą

odznaczać

się

przyjacielskim

2. Swoim zachowaniem się wobec zwierząt, zarówno w Schronisku jak i poza nim, powinni
dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami.

3. Zbieranie błąkających się i rannych zwierząt przez pracowników Schroniska musi być
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Niehumanitarne odnoszenie się do zwierząt stanowi podstawę do rozwiązania umowy
o pracę z pracownikiem Schroniska.
IV. PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT DO SCHRONISKA
1. Do schroniska zostaje przyjęte każde bezdomne zwierzę, doprowadzone z terenu
Sopotu. Zwierzęta doprowadzone przez właściciela zostają przyjęte wyłącznie
w wypadkach losowych.
2. Schronisko przyjmuje zgłoszenia o miejscu pobytu bezdomnych zwierząt w celu
doprowadzenia zwierząt do schroniska. W godzinach od 18.00 do 7.00 odławianie
zwierząt bezdomnych ogranicza się do przypadków losowych
3. Zwierzęta przyjmowane są przez kierownika Schroniska lub przez osobę przez niego
upoważnioną.
4. Schronisko jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji psów i kotów. Każde
doprowadzone zwierzę
zostaje wpisane do rejestru psów lub kotów. Ponadto
dla każdego psa i kota zakłada się indywidualną kartę ewidencyjną.
5. Kierownik lub upoważniony przez niego pracownik dokonuje oględzin nowoprzybyłego
zwierzęcia. Lekarz weterynarii każdorazowo bada nowoprzyjęte zwierzę i podejmuje
decyzję o dalszym postępowaniu. W razie potrzeby lekarz jest wzywany bezzwłocznie
do nowoprzyjętego zwierzęcia, celem podjęcia decyzji o uśpieniu lub podjęciu leczenia.
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6. Zwierząt nowoprzybyłych nie należy łączyć z innymi zwierzętami przez okres 14 dni,
potrzebnych do oswojenia się zwierzęcia z warunkami w schronisku oraz w celu
odbycia kwarantanny, wykluczającej przeniesienie choroby zakaźnej do pomieszczeń
zdrowych zwierząt. Chore zwierzęta, suki w cieczce i zwierzęta agresywne należy
przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach również po okresie kwarantanny.
7. Wszystkie zwierzęta powyżej trzeciego miesiąca życia muszą być zaszczepione
przeciwko wściekliźnie.
8. Nowoprzybyłe psy są szczepione przeciwko chorobom zakaźnym przez lekarza
weterynarii.
V. CZYSTOŚĆ I PIELĘGNACJA ZWIERZĄT
1. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higieniczno- sanitarnych należy:
a) utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości, usuwając na bieżąco
odchody,
b) odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia dla zwierząt,
c) zwierzęta trzymane w zamkniętych pomieszczeniach codziennie wypuszczać
na wybiegi,
d) karmić zwierzęta zgodnie z normami producenta karmy oraz zaleceniami
lekarza weterynarii oraz udostępnić stały dostęp do wody,
e) bezzwłocznie reagować na zauważone u zwierząt objawy chorobowe.
VI. PRZETRZYMYWANIE ZWIERZĄT W SCHRONISKU
1. Ustala się limit dopuszczalnego zagęszczenia Schroniska:
- psy – 120
- koty – 160
W przypadku przekroczenia limitu dopuszczalnego zagęszczenia schroniska wprowadza
się ograniczenia w przyjmowaniu psów i kotów od właścicieli.
2. Na sfinansowanie udziału podmiotowi, któremu powierzono prowadzenie Schroniska,
w kosztach utrzymania przeznacza się wszystkie wpływy uzyskane w Schronisku
z tytułu opłat i darowizn pieniężnych oraz nawiązek sądowych.
VII. WYDAWANIE ZWIERZĄT
1. Jeżeli do Schroniska zgłosi się reflektant na psa lub kota posiadający warunki
dla zapewnienia zwierzęciu należytej opieki – zwierzę może być wydane po przebytej
kwarantannie.
2. Wydanie zwierzęcia przed upływem 14 dni pobytu w schronisku odbywa się
w przypadkach:
- szczeniąt i kociąt w wieku do 3 miesięcy,
- zdrowych zwierząt oddanych przez właściciela ,
- odbieranych przez właściciela ;w przypadku zagubienia.
3. Właściciele mają prawo odbioru zwierząt po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu
prawa własności. W przypadkach wątpliwych decyzję podejmuje kierownik Schroniska.
4. Psy i koty wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie (jeżeli nie były
uprzednio szczepione, co wymaga udokumentowania).
5. Nie wolno wydawać zwierząt:
a) dzieciom i młodzieży do 18 lat,
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b) chorych zwierząt, szczennych suk, kotnych kotek oraz szczeniąt przed
ukończeniem 7 tygodni życia, z wyjątkiem przypadku, gdy zgłoszą się
właściciele tych zwierząt.
c) osobom nie posiadającym przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów
obroży lub szelek i smyczy, dla kotów transportera) chyba, że schronisko
ma zabezpieczoną ilość obroży, kagańców lub smyczy,
d) osobom nietrzeźwym,
e) osobom podejrzanym o handel i spekulację zwierzętami.
6. Każda osoba zabierająca zwierzę ze Schroniska, w tym właściciele zwierząt, obowiązana
jest do:
a) uiszczenia opłat zgodnie z ustalonym cennikiem,
b) podpisania protokołu przekazania zwierzęcia do adopcji.
7. Kierownik Schroniska lub osoba przez niego upoważniona wpisuje w rejestrach
i kartach ewidencyjnych psów i kotów imię, nazwisko, adres i numer dokumentu
tożsamości osoby zabierającej zwierzę.

8. Pracownicy Schroniska oraz inspektorzy podmiotu, któremu powierzono prowadzenie
Schroniska mają prawo przeprowadzenia inspekcji w miejscu pobytu psa lub kota
i w przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków bytowych psa lub kota, zabrać
go na powrót do Schroniska.

9. W przypadku wydawania psów do gospodarstw na wsi podmiot, któremu powierzono
prowadzenie Schroniska, może żądać przed wydaniem
w jakich będzie przebywało zwierzę.

psa sprawdzenia warunków,

10. Należy unikać wydawania suk do pilnowania gospodarstw wiejskich. Ma to na celu
zapobieżenie niepożądanym miotom ( nie dotyczy suk wysterylizowanych).

11. Zasady wydawania zwierząt muszą być wywieszone w Schronisku na

widocznym

miejscu.
VIII. USYPIANIE ZWIERZĄT

1. Podmiot, któremu powierzono prowadzenie Schroniska, powołuje Komisję, która typuje
zwierzę przeznaczone do uśpienia.
W skład Komisji wchodzą:
- przedstawiciel podmiotu, któremu powierzono prowadzenie Schroniska jako
przewodniczący, kierownik Schroniska,
- lekarz weterynarii.
Decyzja o uśpieniu musi być potwierdzona protokołem.

2. Decyzję o uśpieniu zwierząt, bez orzeczenia Komisji może podjąć lekarz weterynarii
w przypadkach:
a) choroby zagrażającej przeniesieniu na ludzi lub zwierzęta,
b) choroby zaawansowanej lub nieuleczalnej,
c) ciężkich uszkodzeń ciała,
d) zwierząt agresywnych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

3. W przypadku usypiania ślepych miotów zwierząt bytujących w schronisku należy
w miarę możliwości pozostawić jedną sztukę potomstwa, zwłaszcza płci męskiej.
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4. Fakt i przyczyny uśpienia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze
ewidencyjnej
weterynarii.

zwierzęcia.

Zapis

taki

wymaga

potwierdzenia

podpisem

i karcie
lekarza

5. Usypianie dokonywane jest w schronisku lub w lecznicy weterynaryjnej.
6. Usypianie zwierząt przeprowadza się w pomieszczeniach wyznaczonych na ten cel i nie
może odbywać się w obecności innych zwierząt ani osób postronnych.

7. Usypianie zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów weterynaryjnych.

8. Przeznaczone do uśpienia zwierzę musi być taktowane do ostatniej chwili łagodnie
i przyjaźnie, aby zaoszczędzić zwierzęciu trwogi przedśmiertelnej i dodatkowych
udręczeń.

9. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
uprawniony podmiot..
IX. CZASOWY POBYT ZWIERZĄT W SCHRONISKU

1. Schronisko w miarę możliwości przyjmuje zwierzęta mające właściciela na pobyt
czasowy – odpłatnie. Koszty obciążają właściciela zwierzęcia

wg cennika opłat.

2. Zwierzę przyjęte na pobyt czasowy musi być zaszczepione przeciw wściekliźnie
i chorobom zakaźnym co najmniej 14 dni przed oddaniem.

3. Schronisko jest zobowiązane zapewnić zwierzęciu warunki zgodne z ogólnie
obowiązującymi zasadami. W przypadku, gdy właściciel żąda spełnienia specjalnych
warunków, schronisko może te warunki przyjąć za dodatkowa dopłatą skalkulowaną wg
kosztów rzeczywistych.

4. Schronisko w miarę możliwości gwarantuje optymalne warunki pobytu zwierzęcia,
jednak nie odpowiada za wypadki losowe niezależne od obsługi schroniska.
X. OPŁATY POBIERANE W SCHRONISKU

1. Schronisko pobiera opłaty:
a) od właściciela odnalezionego psa – z tytułu kosztów pobytu psa,
b) od właściciela odnalezionego kota – z tytułu kosztów pobytu kota,
c) od nowego właściciela zwierzęcia, z tytułu kosztów przygotowania do adopcji,
d) od właścicieli oddających zwierzęta, z tytułu kosztów przygotowania do
adopcji,
e) od właściciela zwierzęcia, oddanego na czasowy pobyt, z tytułu kosztów
pobytu.
2. Stawki opłat określa cennik zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Sopotu.

3. Wpływy z tytułu opłat wymienionych w pkt.1 oraz z tytułu wolnych datków, nawiązek
sądowych przeznacza się na dofinansowanie działalności Schroniska. Wpłacający
otrzymują pokwitowanie na kwitariuszu (KP) z pieczątką Schroniska.

4. Cennik opłat za usługi musi być wywieszony w schronisku na widocznym miejscu.
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XI. GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

1. Godziny przyjęć:
a) wydawanie zwierząt:
- od poniedziałku do piątku
- 10.00 - 17.00
- soboty, niedziele i inne dni świąteczne - 10.00 - 16.00
b) przyjmowanie zwierząt oraz ślepych miotów do uśpienia:
- bezdomnych – przez wszystkie dni tygodnia przez całą dobę,
- od właścicieli zwierząt od poniedziałku do soboty w godzinach
od 10.00 do 16.00
2. Godziny przyjęć i odwiedzin muszą być wywieszone w schronisku na widocznym
miejscu.
3. Zabrania się osobom odwiedzającym schronisko:
a) zbliżać się do zwierząt bez asysty pracowników schroniska,
b) karmienia zwierząt – w razie przynoszenia produktów dla zwierząt należy
przekazać je pracownikowi schroniska,
c) drażnić zwierzęta.
4.

Osobom nietrzeźwym wstęp do schroniska jest zabroniony.

XII. NADZÓR I KONTROLA

1. Schronisko podlega nadzorowi i kontroli Wydziałowi Inżynierii i Ochrony Środowiska,
oraz upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Sopotu.

2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają trybu ustalonego dla jego nadania.

Zarządzenie Nr 859 /2013
Prezydenta Miasta Sopotu
z dnia 22 lutego 2013 r.
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