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BEZDOMIVOSCI NA ROK 2OT8''

Dziatajqc zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 lipca 201,4 r. o petycjach, w zwiqzku

ze zbli2ajqcymi siq terminem stworzenia ,,Programu opieki nad zwierzqtami bezdontnyrni oraz

zapobiegania bezdomno:ici zwierzqt" zwracamy siq z pro6bq o:

Zamieszczenie w,,Programie opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnosci zwierzqt" zapis6w pozwalajqcych na refundacje czq6ci kosztow sterylizacji p:;ciw

i kotow wia:icicielskich (w szczegolno6ci samic ). W 2OI7 roku do dnia dzisiejszego pod

opiekg AninralGhost trafito 5B szczeniqt oraz 21 kociqt. Refundacja czqSci l<osztow

sterylizacji suczek pozwolitaby nie tylko na ograniczenie liczby psow ale zwiql<szytol.ry szartst;

na adopcjq dorostych psow ikot6w, co w dfuzszej perspektywie przyniosloby oszczqdnosci

dla gminy. Podobny projekt zostat przyjqty w Kutnie i cieszyf siq ogromnym

zainteresowaniem. Orientacyjny koszt sterylizacji suczki to 250 zt, a kotki 1502t. Przy wiql<szej

ilo5ci zwierzqt te ceny mogq byi nizsze.

Ponizej opinia NIK w tej sprawie, kt6ra najlepiej opisuje zagadnienie powszechnej sterylizacji:

,,tlil( od wielu miesiqcy wskazywola rta potrzebq wyrainego wpisania do Ustowy o ochronie zwierzat

tnoiliwoici calkowitego lub czqiciowego finansowania przez gminy kostracji/sterylizacji psow i kotan,

posiadajqcych wloicicieli (chodzi oczywiicie o tych wloicicieli, ktorzy chcieliby z tokiej fornly potllocy

skorzystoc). Do niedowno somorzqdy podejmujqce takie okcje robity to bez jednoznocznei delegacii

prownej. W konse'kwencji zdorzolo siq, 2e wojewodowie wydawoli uchylenio nadzorcze blokuiqce

cloptoty do kostrocji/sterylizocji. Doprowadzilo to miqdzy innymi do gtoinego sporu miqdzy Woiewo,la

fvl ozowiecki m o wtadzo mi Warszowy.

NiK wsporla grniny finansujqce kastrocjq/sterylizacjq. lzbo wielokrotnie wskazywolo, 2e sterylizaciu

,;t::;t jednym z najistotniejszych sposobow zapobiegonia bezdomnoici zwierzqt. Co r6wnie woine,

i;rzeklada siq na zwir',kszenie poziomu bezpieczenstwo obywateli i reolne oszczqdnoici w budietacli

rlrnirt. Mniejsza liczba zwierzqt bezdomnych umo2liwia ograniczenie liczby lub rozmiurow

prcwodzonych przez gminy schronisk, o co zo tym idzie przeznaczonych na nie wyclatkow.



Eksperci z Rody do Spraw Wspieranio Dzialon na Rzecz Ochrony Zwierzqt, dziataiqcei przy prezesie

NlK, podajq liczne przyklady. W gminie Myszkow w wyniku wprowadzenia programu sterylizacii

zwierzqt wtaicicielskich w ciqgu czterech lat liczbo bezdomnych psow spodlo z 270 do 100. Koszty

opieki nad bezdomnymi zwierzqtami zmniejszyty siq odpowiednio z 405 tys. zl do 150 tys. zt. W

Warszawie akcja sterylizocji zwierzqt wloicicielskich trwalo od 2072 do 2015. Wysterylizowono 2864

psy posiadajqce wlaicicieti. W tym czasie liczba psow przyjqtych do schronisko na Paluchu spadla o

blisko tysiqc. W latach 2013-2015 Stoworzyszenie tnicjotyw Obywotelskich w trzech powiatoch

wojewodztwa dotnoitqskiego wysterylizowoto ponad 3,5 tys. ps6w mojqcych wlaicicieli. W efekcie w

schroniskoch w uciechowie i Dzierioniowie liczbo przyjqtych szczeniakow i dorostych psow mocno siq

zmniejszyla. Schronisko w Dzierioniowe, przyjmujqce rocznie 230-240 psow, teraz posioda ich 70-80.

Druga z przyjqtych do lJstowy o ochronie zwierzqt zmion dotyczy katalogu zawortego w art. 11. Do tei

pory pozostawal on katalogiem zamkniqtym, co wiqzalo wielu somorzqdom rqce w sprawie

zopobiegania bezdomnoici zwierzok6w. Obecnie kaido gmina - w zaleinoici od specyfiki, finansow,

pomyslow - mo2e w swojej uchwole zowrzet outorskie projekty pomocy bezdomnym zwierzqtom.

Wedtug ekspertow NtK obie zmiony mogq w perspektywie kilku lot przynieit gminom wymierne

korzyici. Sterylizocja to koszt 1-80-250 zl, natomiast wylopanie jednego psa to iui 1,5-5 tys. zl, a

zdarzajq siq gminy, ktore ptacq za to nawet 7 tys. zlotych. W konsekwencii irodki przeznaczane no

niekonczqcy siq problem bezporiskich zwierzqt sq ogromne. Dziqki wprowadzonym przez Seim

zntionom oraz mqdrej polityce opartej na promocji ifinansowaniu kastracji/sterylizacii, gminy mogq

poczynic w ciqgu kilku lat znoczne oszczqdnoici."

\Nraz z Animal Ghost deklarujq chqi wsp6lpracy przy tworzeniu :,,Programu opieki nad zwierzqtami

bezdomnymi orazzapobiegania bezdomno5ci zwierzqt". Jesteimygotowi wspieraisamorzqdw

przypadku podjqcia dzialari majqcych na celu powszechnq sterylizacjq zwierzqt wla6cicielskich.

Mozemy aktywnie zachqcai mieszkaf cow gminy do skorzystania z tej formy pomocy.

VJyrazam zgodq na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych .
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