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Zadaniem własnym gminy jest opieka nad zwierzętami. Gmina posiada program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2012 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/148/2012. 

 

Celami programu są: 

1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

2. zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Police. 

 

Zestawienie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Police na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2012 r.”. 

 

Lp Nazwa zadania Kwota w zł 

1. Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w gminie Dobra - dotacja dla gminy Dobra 1 300 000 

2. Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt  w 2012 r."      20 000 

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

wymagają opieki 

   230 000 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt      60 000 

5. Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police     15 000 

6. Usypianie bezdomnych  zwierząt, które uległy wypadkom oraz ślepych miotów     10 000 

 Razem  1 635 000 

 

Zadania wymienione w tabeli realizowane są w następujący sposób: 

Ad. 1 – inwestycja w budowę schroniska 

Ad. 2 – Opieka nad zwierzętami realizowana przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami 

Ad. 3 – Opłaty za kwarantannę oraz umieszczanie odłowionych zwierząt w schronisku w Szczecinie.(obowiązuje limit 10 psów miesięcznie) 

Ad.4 – Umowa z firmą zajmującą się odławianiem zwierząt. 

Ad. 5 – zakup usług weterynaryjnych – sterylizacja zwierząt. 

Ad. 6 – Zakup usług weterynaryjnych. 



 

W gminie Police obowiązuje opłata od posiadania psów w kwocie 60 zł rocznie(lub 30 zł rocznie dla emerytów i 

rencistów. Łączne dochody z tytułu opłaty od posiadania psów na rok 2012 maja wynieść 68.040 zł 

 

Zadania wymienione w tabeli finansowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska(środki 

ekologiczne), wpływy z tytułu opłat za posiadanie psów zasilają budżet gminy(znikają w wielkim worze budżetowym). 
 

Oczekiwania społeczne: 
1. Przeznaczenie środków z opłaty za posiadanie psów na rozwiązywanie „psich” problemów – w mojej ocenie 

głównym powodem unikania przez mieszkańców opłacania tej opłaty jest fakt, iż nie widać konkretnych efektów 

wydatkowania tych środków na rozwiazywanie problemów dotyczących psów, 68 tys. złotych wpływów z tej opłaty 

oznacza, że opłatę te ponosi około 1130 osób, podczas, gdy śmiało można oszacować, że psy w Policach posiada 5 

razy więcej mieszkańców 

2. Budowa infrastruktury do obsługi psów-wybiegi dla psów. 

3. Konieczność rozwiązania problemu zanieczyszczenia miasta psimi odchodami, brak urządzeń do obsługi 

sprzątania psich odchodów, brak programów edukujących posiadaczy psów do sprzątania po swoich pupilach 

4. Stworzenie systemu identyfikacji psów. 

5. Pomoc dla bezdomnych i maltretowanych psów i kotów. 

6. Zapobieganie rozwoju populacji bezdomnych psów i kotów. 
 

 

Propozycje realizacji oczekiwań społecznych: 

 
1. Uważam, że konieczne jest przeznaczanie środków pochodzących z opłaty za posiadanie psów na opiekę nad 

zwierzętami i rozwiązywanie problemów psów. Powinno to być bezpośrednio ukazane w budżecie, tak aby 

mieszkańcy wiedzieli, że ich pieniądze są przeznaczane na sprawy zwierząt. Powinien również powstać system zachęt 

do ponoszenia opłat za psy. 

 



PROPOZYCJA: 

Proponuję przekazać pobór opłat za psy do polickiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. To stowarzyszenie ma 

najlepszy przegląd sytuacji i ma widzę o tym kto posiada psy. Inkasenci z TOZ skuteczniej będą przekonywać do 

ponoszenia tych opłat niż urzędnicy gminni. Opłaty powinny być wzbogacone systemem zachęt. Taką zachętą może 

być wprowadzenie zasady, że w przypadku zaczipowania psa, jego właściciel ma prawo do 

zwolnienia z 50% opłaty przez następne 3 lata. Warunkiem  zwolnienia z części opłaty jest dokonanie 

zaczipowania i wprowadzenia danych psa do ewidencji gminnej.  

Wpływy z opłaty za posiadanie psów powinny trafiać do TOZ z przeznaczeniem na działalność 

stowarzyszenia. Dzięki temu TOZ będzie sam dbał o zwiększanie się środków. na ich działalność. Warunkiem jest 

jednak wykonywanie przez TOZ większej, niż dotąd ilości zadań w zakresie opieki nad zwierzętami – ochrona 

zwierząt, zakupowanie usług usypiania bezdomnych zwierząt, ślepych miotów, sterylizacja bezpańskich kotów, być 

może również prowadzenie działalności polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt. 

 

W mojej ocenie przekazanie do TOZ tych zadań oraz wprowadzenie zwolnień z części opłat powinno spowodować 

wzrost wpływów z tej opłaty oraz zwiększenie środków na działalność TOZ. 
 

2. Regulamin utrzymania porządku w gminie oraz regulaminy opracowywane przez ZGKiM i spółdzielnie 

mieszkaniowe zakazują zanieczyszczania terenów publicznych przez psy i nakładają na właścicieli psów obowiązek 

uprzątania tych zanieczyszczeń. Przepisy te nie są przestrzegane. Dotychczasowe próby wzmagania kontroli i 

nakładania kar przez Straż Miejską nie przynoszą efektów. Zarządcy nieruchomości ograniczają zwalczanie tych 

złych zjawisk do wywieszania tabliczek o zakazie wyprowadzania psów. Są to działania stanowczo niewystarczające. 

Miasto się rozrasta, coraz częściej tereny zielone, tradycyjne miejsca wyprowadzania psów, są zagospodarowane na 

parkingi i inne funkcje użytkowe.  

Konieczne jest urządzenie w kilku punktach miasta wybiegów dla psów . Na drogach wiodących do 

wybiegów powinny być wystawione kosze na psie odchody. 

Proponowane lokalizacje wybiegów:  

 - część skweru Jana Pawła II przy Klubie Nauczyciela 



 - teren zielony pomiędzy budynkami na ul. Roweckiego, a płotem ośrodka OSW. 

 - teren przy lesie przy ul. Okulickiego 

 - teren przy parkingu strzeżonym przy „leningradzie” 

 - część starego boiska trawiastego przy SP nr 8 

 - teren zielony na terenie byłego przedszkola nr 2 przy ul. Zamenhofa(przy nowej Biedronce) 

 - teren przy ul. Piłsudskiego od przystanku autobusowego do sklepu Netto 

 Inne lokalizacje do rozważenia... 
 

3. Ustawienie nowych pojemników na psie odchody w całym mieście jest możliwe. Jednak trzeba mieć świadomość, że 

koszt funkcjonowania tych pojemników będzie musiał być zawarty w podatku śmieciowym, jaki w roku 2013 ma być 

wprowadzony w gminach. Ponieważ jednak problem jest ogólny, powinna być również ogólna akceptacja zawarcia 

tych kosztów w opłacie śmieciowej(czyli jej podwyższenie). Wraz z wprowadzeniem pojemników na psie odchody 

zarządcy osiedli powinni wprowadzić masowo tablice informacyjne o konieczności sprzątania po psach, ponadto na 

każdej klatce powinny pojawić się dozowniki z woreczkami na psie odchody. 

4. Obecny model opieki nad bezdomnymi zwierzętami opiera się na zakupie usług w schronisku w Szczecinie. Usługi te 

są bardzo drogie i limitowane, ze względu na ograniczona liczbę miejsc w schronisku. Ponadto przepisy zobowiązują 

gminy do skierowania odłowionych bezdomnych zwierząt przed oddaniem do schroniska na kwarantannę, co również 

podnosi koszty tej działalności. Budowa schroniska dla zwierząt w Dobrej ma rozwiązać problem limitów i pozwolić 

na umieszczanie w schronisku większej niż dotąd liczby tych zwierząt. Nie są jednak znane koszty funkcjonowania z 

nowym schroniskiem, trudno więc oszacować, czy obecnie przeznaczana kwota 230 tys. rocznie będzie 

wystarczająca. Problemem jest tez fakt, że firma zajmująca się odławianiem zwierząt jest monopolistą na rynku i w 

związku z tym jest droga(60 tys. rocznie). 

 

 

 

 

 

 



Finansowanie: 
 

Rok 2013 

Lp Nazwa zadania Kwota w zł 

1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, ograniczanie populacji dzikich kotów, 

usypianie bezdomnych zwierząt, pobór opłat za posiadanie psów,  

Ok. 68,000(z opłaty za posiadanie 

psów) 

2. Urządzenie wybiegów dla psów i zakup pojemników na psie odchody. 45.000(z puli środków na 2012 rok, 

pozycje 2,5,6 z tabeli nr 1) 

3. Utrzymanie schroniska w Dobrej    230 000 

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

oraz usuwanie zwłok zwierząt 

     60 000 

 Razem  403.000 

 

Rok 2014 

Lp Nazwa zadania Kwota w zł 

1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, ograniczanie populacji dzikich kotów, usypianie 

bezdomnych zwierząt, pobór opłat za posiadanie psów, dodatkowo wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt oraz usuwanie zwłok zwierząt. 

Ok. 100.000(z opłaty za 

posiadanie psów) 

2. Utrzymanie i konserwacja wybiegów dla psów i zakup pojemników na psie odchody. 10.000 

3. Utrzymanie schroniska w Dobrej 230 000 

 Razem  340.000 



 


