
 
UCHWAŁA NR XL/303/2014 

RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

z dnia 4 marca 2014 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2014 r.”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 856) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 

1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Police w 2014 r.” stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

  Przewodniczący Rady 

 

Witold Król 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 marca 2014 r.

Poz. 1226



Załącznik do uchwały  
Nr XL/303/2014 
Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 4.03.2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Police w 2014 r. 

Podstawę prawną uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2014 r.”  stanowi art. 
11 a  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 
856) 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: 

- znacznie ograniczyć cierpienia bezdomnych zwierząt; 
- przekazać część zwierząt nowym właścicielom, którzy otoczą je opieką;  
- zapewnić właściwe warunki bytowania zgodnie z potrzebami danego gatunku; 
- zwiększyć  nadzór  nad stanem zdrowotnym zwierząt bezdomnych przez lekarzy  
   weterynarii  i społecznych opiekunów zwierząt; 
- wyłapywać osobniki bezpośrednio zagrażające ludziom lub innym zwierzętom; 
- podnieść świadomość mieszkańców gminy Police w zakresie humanitarnego    
  traktowania zwierząt. 

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 zadania te poprzez: zlecanie wykonywania usług lekarzom weterynarii, 
powierzeniu 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) 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; 
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych  z udziałem zwierząt.

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku  gmina Police 
w roku 2014 podpisała umowę z gminą Dobra  w zakresie powierzenia realizacji  
zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy 
Police. Zadanie te 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 i Nowe Warpno. 
Na ten cel  w budżecie gminy Police zabezpieczono kwotę 470.000 zł.  

          Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej jest nowoczesnym obiektem 
(otwartym  w dniu 16.12.2013 r.), 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.    

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 Koło w Policach. Wyżej wymienione stowarzyszenie 
otrzymało od dyspozycji lokal przy ul. Bankowej 11 FGH, w którym w razie potrzeby są 
przetrzymywane bezdomne koty. W lokalu tym Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami   
w Polsce Koło w Policach przetrzymuje także porzucone małe kotki 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  
2014 roku w budżecie gminy Police zabezpieczono na ten cel kwotę 20.000 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  zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

Zgodnie z zapisami  umowy z gminą Dobra odłowione na terenie gminy Police 
bezdomne zwierzęta, które zostają  dostarczone Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt   w 
Dobrej są poddane obowiązkowo zabiegom sterylizacji albo kastracji.  
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Ponadto zostały podpisane umowy z lekarzami weterynarii na wykonanie            w 
2014 roku 180 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek z terenu naszej gminy. Na 
ograniczenie populacji bezpańskich kotów zabezpieczono kwotę 17.000 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 Koło                    w 
Policach. Wymienione stowarzyszenie przeprowadza liczne 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 2014 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 przeznaczono 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. 

Bardzo często zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt kończą się rozległymi 
obrażeniami. W takich przypadkach istnieje konieczność wykonania  zabiegu eutanazji 
(w celu zmniejszenia cierpień zwierzęcia). W roku 2014 r. w takich przypadkach 
odłowione na terenie gminy Police bezdomne zwierzęta będą kierowane do Przychodni  
Weterynaryjnej „Laser” sc w miejscowości Lubieszyn 15. 
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Zestawienie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Police na 
realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2014 r.”. 

Lp Nazwa zadania Kwota w zł 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się 
agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają 
opieki – dotacja dla Gminy Dobra 

   470 000 

2. Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt 
w 2014 r." 

     20 000 

3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się 
agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają 
opieki 

     30 000 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police (w tym 
dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt 

     65 000 

5. Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police     17 000 

6. Usypianie bezdomnych  zwierząt, które uległy wypadkom oraz 
ślepych miotów 

    10 000 

Razem   612 000 
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