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Koszty, koszty, koszty Koszty, koszty, koszty 

• Stawka utrzymania jednego psa w schronisku 
to ok. 3 tys. złotych. 

• Coraz częstszą praktyką jest wprowadzanie 
opłat dobowych 25zł/dzieo. 

• 10 psów, które będą żyły w schronisku przez 
10 lat x 25 zł/dzieo = 912 500 zł  

• Taką kwotę pokryje gmina ze swojego 
budżetu. 



Rośnie liczba adopcji ale.. Rośnie liczba adopcji ale.. 

• Liczba adopcji zwierząt ze schronisk w 2013 
wzrosła o 20% w stosunku do 2006 roku 
 

• Mimo to.. 
• Liczba zwierząt oddawanych do schronisk  

wzrosła o 21% w ciągu 5 lat 
 

• Przyczyną jest niekontrolowany rozród zwierząt 
 

• Dane wg raportu NIK z 2013r 

 



i jeszcze raz koszty i jeszcze raz koszty 

• Praktyka dowodzi, że przy niekontrolowanym 
rozrodzie potomkowie tylko jednej suki w 
ciągu jej życia zasilą schroniska w liczbie min. 
50 psów. 

 

• 50 psów x 3000 zł = 150 000 zł wydanych z 
budżetu na opiekę nad niechcianymi 
bezpaoskimi psami. 

 



Sterylizacja - inwestycja za 170 zł Sterylizacja - inwestycja za 170 zł 

• Kwota 170-180 zł to uśredniona cena zabiegu 
sterylizacji średniej suczki. Wydanie 170 zł na 
jednego psiaka z terenu gminy umożliwia 
samorządowi zaoszczędzić nawet 150 000 zł 
w przyszłości.  

 

• Na co przeznaczyd zaoszczędzone sto 
pięddziesiąt tysięcy w Naszej gminie? 



Sterylizacje prowadzone przez SIO Sterylizacje prowadzone przez SIO 

• Akcje sterylizacji w 2013 i 2014r. w powiatach 
dzierżoniowskim, świdnickim, ząbkowickim. 

• W schroniskach obsługujących te powiaty 
liczba psów wyraźnie zmalała np. w 
Dzierżoniowie z ok.240 psów w 2013r. do 
ok.100 na początku kwietnia 2015. 

• Liczba porzucanych szczeniąt zmalała o 80%. 



Wyzwania dla Gmin Wyzwania dla Gmin 

• Nadzorowad schroniska – ukrócid biznes na 
cierpiących zwierzętach 

• Opracowad dobry program ochrony zwierząt 

• Współpracowad z organizacjami 
pozarządowymi, które pomogą wprowadzid 
program w życie 

• Finansowad sterylizacje, bo to się opłaca! 


