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w imieniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt

powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5673/VI/14 z dnia 31 stycznia 2014 r., zwracam sie

z prosba o wydanie opinii na temat finansowania lub dofinansowywania kastracji i sterylizacji

zwierzat, posiadajacych włascicieli przez gminy w ramach programów ochrony zwierzat

i zapobiegania bezdomnosci na tle obowiazujacego prawa.

Jednym z rezultatów konferencji „Stan ochrony zwierząt w Polsce” z dnia 28 maja 2015 roku, przedstawionym

przez prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, jest sterylizacja, która zapobiega wzrostowi liczebności

bezdomnych zwierząt.  Na chwilę obecną w gminach panuje wielkie zróżnicowanie w kwestii interpretacji

prawnej finansowania lub dofinansowywania sterylizacji i kastracji zwierząt, posiadających właścicieli. Część

samorządów gminnych wprowadza w/w rozwiązanie do swoich programów zapobiegania bezdomności

zwierząt, a część pomimo chęci wprowadzenia takiego rozwiązania, spotyka się z negatywnymi opiniami

prawnymi oraz wyrokami sądów administracyjnych, które przytaczając zapisy art.11a zamykają drogę

realizacji tej metody zapobiegania bezdomności. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z potrzeby sterylizacji

i kastracji zwierząt, jako jednej z najskuteczniejszych metod zapobiegania bezdomności i cierpienia zwierząt.

Jednakże zabiegi przeprowadzane tylko na zwierzętach bezdomnych nie rozwiążą problemu, gdyż znaczna

większość populacji psów i kotów pozostaje w rękach ich opiekunów. Zdajemy sobie sprawę, że koszt

sterylizacji stanowi wielką barierę dla mieszkanców, którzy są odpowiedzialni i chcą wysterylizować́ swoich

podopiecznych, dlatego tak ważna jest tutaj rola gminy. Dofinansowanie ze strony gminy pozwoliłoby

zwiększyć́ liczbę wysterylizowanych zwierząt a tym samym zmniejszyć́ ich przyrost oraz zmniejszyć́ koszty dla

gminy. 

Informuję również, iż 02 września 2015 roku wystosowaliśmy do Przewodniczącego Parlamentarnego

Zespołu Przyjaciół Zwierząt Pana Pawła Suskiego oraz Sekretarza Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół

Zwierząt Pana Artura Dunina pismo z wnioskiem o wprowadzenie poprawki do projektu nowelizacji ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz

zmianie niektórych innych ustaw) poprzez dodanie w art. 11a ust. 2 ustawy punktu 10 w brzmieniu

„fakultatywną sterylizacje albo kastrację zwierząt posiadających właścicieli”. 

Z poważaniem


