UCHWAŁA Nr XX/199/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2020 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) oraz art. 11 a ust. 1 ustawy
z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2020 r. poz. 638) Rada Miejska
w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2020 r.” stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Ufniarz

Uzasadnienie
Projekt uchwały przedstawia Radzie Miejskiej w Policach Burmistrz Polic.
Zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt w celu poprawy warunków
życia zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką pozostawały wymagane jest opracowanie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Police w 2020 r.”. Program ten uchwala rada gminy.
W wyżej wymienionym programie określono zadania gminy Police w zakresie
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
polegające, w szczególności na:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
odławianiu bezdomnych zwierząt;
obligatoryjnej sterylizacji zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianiu ślepych miotów;
zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
drogowych z udziałem zwierząt,
8) plan sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli.

zdarzeń

Projekt programu został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Inspektora
Weterynarii w Szczecinie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział
w Policach oraz Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgu w Szczecinie.
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Szczecinie oraz Polski Związek Łowiecki,
Zarząd Okręgu w Szczecinie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach nie udzieliło,
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, opinii o projekcie. W związku
z powyższym, zgodnie z art. 11 a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt, niewydanie opinii
w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.
Projekt programu został także poddany konsultacjom z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Radę
Działalności Pożytku Publicznego w Policach.
Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2020 r.” przyczyni się do
ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police, polepszenia
warunków ich bytowania oraz udzielenia im niezbędnej pomocy.
Projekt uchwały przygotował Wydział Ochrony Środowiska.

Załącznik do uchwały Nr XX/199/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26 maja 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Police w 2020 r.
Podstawę prawną uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2020 r.” stanowi
art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.
z
2019 r. poz. 122 z późn. zm.). Zobowiązuje on radę gminy do określenia w drodze
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Celami programu są:
1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
2. zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Police.
Realizacja wyżej wymienionych celów pozwoli:
1) znacznie ograniczyć cierpienia bezdomnych zwierząt;
2) przekazać część zwierząt nowym właścicielom, którzy otoczą je opieką;
3) zapewnić właściwe warunki bytowania zgodnie z potrzebami danego gatunku;
4) zwiększyć nadzór nad stanem zdrowotnym zwierząt bezdomnych przez lekarzy
weterynarii i społecznych opiekunów zwierząt;
5) wyłapywać osobniki bezpośrednio zagrażające ludziom lub innym zwierzętom;
6)podnieść świadomość mieszkańców gminy Police w zakresie humanitarnego
traktowania zwierząt.
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
oraz ich wyłapywanie należy (zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt) do
zadań własnych gmin. Gmina Police realizuje te zadania
poprzez: zlecanie
wykonywania usług lekarzom weterynarii, powierzenie realizacji części zadań gminie
Dobra, w imieniu której zadanie wykonuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Dobrej z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 1 w Dobrej. Część zadań jest realizowana
także przez organizacje pozarządowe w ramach powierzenia wykonania zadania
publicznego.
Zgodnie z art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obowiązkowo obejmuje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
odławianie bezdomnych zwierząt;
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki
drogowych z udziałem zwierząt.

weterynaryjnej

w

przypadkach

zdarzeń

Program może także obejmować plan sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie,
przy pełnym poszanowaniu praw własności właścicieli zwierząt lub innych osób, pod
których opieką zwierzęta pozostają (zgodnie z art. 11 ust. 3 a ustawy o ochronie
zwierząt).
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku gmina Police
w 2020 roku podpisała umowę z gminą Dobra w zakresie powierzenia realizacji
zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy
Police. Zadanie to realizuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z siedzibą
przy ul. Zwierzynieckiej 1 w Dobrej. Całość kosztów finansowania wyżej wymienionego
schroniska jest finansowana wraz z gminami Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno oraz
Powiatem Polickim.
Na ten cel w budżecie gminy Police zabezpieczono kwotę 506.850 zł.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej jest nowoczesnym obiektem, który
spełnia wszystkie wymagania organizacyjne i techniczne dla tego typu obiektów. Na
terenie schroniska znajduje się między innymi: profesjonalnie wyposażony gabinet
weterynaryjny, boksy dla zwierząt kwarantannowy oraz mieszkalne, które są
wyposażone w podgrzewaną podłogę oraz system wentylacji, chłodnię oraz
pomieszczenia do przygotowywania karmy dla bezdomnych zwierząt. Na terenie
schroniska zatrudnieni są pracownicy posiadający wiedzę oraz doświadczenie związane
z ochroną zwierząt, w tym lekarz weterynarii. Opiekę nad zwierzętami sprawują także
społecznie wolontariusze.
Od października 2017 r. na terenie schroniska funkcjonuje Dom Kota. Wybudowanie
tego obiektu przyczyniło się do zepewnienia na bardzo wysokim poziomie opieki
dostarczanym do schroniska kotom. W Domu Kota istnieją pomieszczenia izolujące
zwierzęta chore od zdrowych, miejsce do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów
oraz 2 wybiegi dla tych zwierząt. Powstanie tego obiektu przyczyniło się do zapewnienia
kotom właściwych warunków bytowania, łatwego ich leczenia, ułatwia także prezentacje
oraz obserwacje zwierząt, które są przeznaczone do adopcji.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
Zadanie to jest realizowane przez organizację pozarządową, której statutowym
celem jest ochrona zwierząt oraz przez społecznych opiekunów zwierząt. Obecnie
ochroną nad wolno żyjącymi kotami na terenie naszej gminy zajmuje się Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach. Wyżej wymienione
stowarzyszenie otrzymało od Urzędu Miejskiego w Policach do dyspozycji lokal przy ul.
Bankowej 11 FGH, w którym w razie potrzeby są przetrzymywane wolno żyjace koty.
W lokalu tym Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach
przetrzymuje także porzucone małe koty poszukując nowych właścicieli dla tych
zwierząt. Środki
finansowe na realizację tego zadania są przekazywane
stowarzyszeniom na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu – ochrona zwierząt. W 2020
roku zamierza się przeznaczyć na ten cel kwotę 32.000 zł. Ponadto Towarzystwo

Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach organizuje akcje zbiórki żywności dla
zwierząt.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt
Wykonanie tego zadania na terenie gmin Police, Dobra, Kołbaskowo i Nowe
Warpno jest organizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
W
ramach organizowanych przetargów jest ono zlecane przedsiębiorcom posiadającym
aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami. Po odłowieniu zwierzęta są przewożone bezpośrednio do schroniska w
Dobrej. W razie potrzeby gmina Police posiada zarezerwowane środki na zlecenie
odłowienia dodatkowej ilości bezdomnych zwierząt np.: zwierząt gospodarskich.
4. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
Zgodnie z zapisami umowy z gminą Dobra odłowione na terenie gminy Police
bezdomne zwierzęta, które zostają dostarczone do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej są poddane obowiązkowo zabiegom sterylizacji albo kastracji.
Ponadto zostały podpisane umowy z lekarzami weterynarii na wykonanie
w
2020 roku 190 zabiegów sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów z terenu naszej
gminy. Na ograniczenie populacji bezpańskich kotów zabezpieczono kwotę 19.500 zł
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Po przekazaniu zwierząt do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej,
schronisko aktywnie poszukuje dla nich nowych właścicieli. W ramach poszukiwania
nowych właścicieli przeprowadzane są liczne kampanie informacyjne. Zdjęcia zwierząt
przekazywanych do adopcji znajdują się także na stronie internetowej schroniska
www.schronisko.dobraszczecinska.pl . W działaniach tych Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Dobrej jest wspomagane przez stowarzyszenia zajmujące się statutowo
ochroną zwierząt oraz wolontariuszy.
W przypadku bezpańskich kotów z terenu gminy Police poszukiwaniem nowych
właścicieli zajmuje się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział
w Policach. Wymienione stowarzyszenie przeprowadza akcje promocyjne na rzecz
adopcji bezdomnych kotów oraz czasowo przetrzymuje koty, które oczekują na nowych
właścicieli. Środki finansowe na wymienione zadanie są przekazywane na podstawie
otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności pożytku
publicznego i wolontariatu – ochrona zwierząt.
6. Usypianie ślepych miotów
Ustawa o ochronie zwierząt, w ramach zmniejszania populacji bezdomnych
zwierząt, dopuszcza usypianie ślepych miotów zwierząt. W 2020 r. zostały zawarte
umowy z lekarzami weterynarii na wykonanie 300 zabiegów eutanazji ślepych miotów.
Zwierzęta do uśpienia mogą dostarczać wszyscy mieszkańcy gminy. Na realizację wyżej
wymienionego zadania podpisano umowy na kwotę 3.000 zł.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
W przypadku konieczności udzielenia pomocy zwierzętom gospodarskim będą
one kierowane do budynku gospodarczego na terenie nieruchomości przy
ul.
Kościuszki 42 w Trzebieży. Wyżej wymieniony budynek jest murowany i w całości
pokryty dachem. Można w nim umieścić 6 sztuk bydła lub około 20 sztuk mniejszych
zwierząt gospodarskich.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt bardzo często kończą się rozległymi
obrażeniami. W takich przypadkach istnieje konieczność wykonania zabiegu eutanazji
(w celu zmniejszenia cierpień zwierzęcia) lub udzielenia tym zwierzętom
natychmiastowej pomocy. W roku 2020 r. w takich przypadkach odłowione na terenie
gminy Police bezdomne zwierzęta będą kierowane do przedsiębiorcy Wojciecha
Halkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Halkiewicz
„w pałacyku” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jarogniewa 36 A.
9. Plan sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadziła możliwości podejmowania działań
obejmujących wykonywanie zadań, których celem jest zapobieganie bezdomności
zwierząt. Zadaniem takim jest także wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
posiadających właścicieli - w celu eliminowania niekontrolowanego wzrostu ich populacji.
W 2020 roku planuje się finansowanie wyżej wymienionych zabiegów dla osób, które
adoptowały ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z siedzibą przy ul.
Zwierzynieckiej 1 w Dobrej szczenięta lub kocięta. Zadanie to będzie realizowane przez
wymienione schronisko. Zabiegi te nie mogą zostać wykonane od razu ze względów
medycznych (zwierzęta te są zbyt małe).
Warunkiem wykonania tych zabiegów będzie:
1) dostarczenie adoptowanego kota do schroniska w terminie nie dłuższym niż
miesięcy od terminu adopcji,
2) dostarczenie adoptowanego psa do schroniska w terminie nie dłuższym niż
rok od terminu adopcji.

Zestawienie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Police na
realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2020 r.
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Nazwa zadania

Kwota w zł

6
1

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się
agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają
opieki – dotacja dla Gminy Dobra
Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt
w 2020 r."
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się
agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają
opieki
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police (w
tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt
Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy
Police
Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt,
które uległy wypadkom
Razem

506 850

32 000
18 150

60 000
19 500
8 000
644 500

