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Projekt finansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku 

Nazwa projektu „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt” 
 
SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO W ZWIĄZKU Z 

REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. „BUDOWA NOWOCZESNEGO SCHRONISKA 
DLA ZWIERZĄT” 

 

Powstanie międzygminnego schroniska przy ul. Sportowej w Słupsku jest wynikiem 

wieloletniej współpracy Miasta Słupska i gmin ościennych na rzecz opieki nad zwierzętami 

oraz ochrony bezcennych walorów przyrodniczych, jakie stanowi lokalnie występująca 

fauna, przed zagrożeniem ze strony m.in. bezpańskich zwierząt. Nowo wybudowane 

schronisko pozwoli w dużym stopniu rozwiązać problem bezdomności zwierząt z terenu nie 

tylko Miasta Słupska, ale także gmin z obszaru MOF. Gminy: Miasto Ustka, Gmina Ustka, 

Słupsk, Kobylnica, Damnica i Smołdzino. Gminy partycypowały w kosztach inwestycji na 

podstawie zawartego w dn. 1 lutego 2018 r. Porozumienia w sprawie zasad realizacji i 

finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt. W zawartym Porozumieniu ustalono, że 

Miasto Słupsk pokrywa 50% wkładu własnego w inwestycji, a gminy partnerskie pozostałe 

50% (w tym: 11% - Gmina Słupsk, Ustka, Kobylnica i Miasto Ustka, 5% - Gmina Damnica i 1% 

- Gmina Smołdzino). W odrębnym Porozumieniach gminy podjęły się zakupu udziału w 

gruncie pod budowę schroniska zgodnie z przyjętym udziałem procentowych, a także 

współfinansowania jego bieżącego utrzymania po jego uruchomieniu.  

W nowym obiekcie Schroniska dla Zwierząt przy ulicy Sportowej w Słupsku, który 

rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 czerwca br. realizowane jest przez Miasto Słupsk 

zadanie publiczne pod nazwą „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt 

w Słupsku”. Zadanie to na podstawie umowy Nr 36/GKiOŚ/2019 zawartej w dniu 10 grudnia 

2019 roku zostało powierzone Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział 

w Słupsku. Całkowity koszt realizacji niniejszego zadania wynosi łącznie 1.832.627,00 zł. 

Na kwotę składają się również dotacje otrzymane z gmin objętych Porozumieniem 

międzygminnym. Obecnie na terenie obiektu przebywa ok. 185 zwierząt, w tym 147 psów 

oraz 38 kotów.  



Przed oddaniem schroniska do użytkowania została przeprowadzona kampania 

informacyjno – promocyjna nowego obiektu Schroniska dla Zwierząt polegająca na m.in. 

przygotowaniu filmu reklamowego, emisji reklam oraz publikacji artykułu w prasie 

służącym czynnej reklamie nowego schroniska. Ponadto, wydrukowano 300 szt. plakatów 

oraz 20 000 szt. ulotek. Kampania informacyjno – promocyjna z użyciem ww. materiałów 

przeprowadzona została na terenie Miasta Słupska, jak również terenach gmin objętych 

porozumieniem międzygminnym, tj. Gminie Słupsk, Gminie Ustka, Gminie Miasto Ustka, 

Gminie Damnica, Gminie Kobylnica oraz Gminie Smołdzino. Zakupione ww. materiały 

w postaci plakatów i ulotek zostały przekazane powyższym gminom w celu ich dystrybucji. 

Na terenie Miasta Słupska plakaty promujące nowy obiekt rozwieszono na 30 słupach 

ogłoszeniowych znajdujących się na obszarze miasta, jak również udostępniono 

w autobusach komunikacji miejskiej.  

Materiały te oprócz czynnej reklamy nowego obiektu schroniska miały za zadanie 

zwrócenie uwagi mieszkańców na problem bezdomności zwierząt, a hasła zamieszczone 

na ulotkach, tj. zachipuj, wysterylizuj i pilnuj swojego pupila miały pomóc gminom 

w ograniczeniu ww. problemu, a w efekcie presji bezdomnych zwierząt na tereny istotne 

dla dzikiej fauny. Ponadto, film promocyjny, który umieszczony został na stronie 

internetowej, jak również profilu facebookowym Miasta Słupska przedstawia w sposób 

wizualny nowy obiekt Schroniska dla Zwierząt, jak również zwraca uwagę widza 

na podstawowe problemy związane z bezpańskimi zwierzętami, tj. ich niekontrolowane 

rozmnażanie się, powodowane przez nich szkody, czy polowanie z udziałem bezpańskich 

psów na dziką zwierzynę w celu znalezienia pokarmu. Ponadto, film uświadamia także 

widza o ważności przeprowadzania zabiegu kastracji i sterylizacji zwierząt w celu 

zahamowania niekontrolowanego przyrostu liczby zwierząt. 

Poprzednio na terenie starego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Portowej w Słupsku 

zgodnie z umową Nr 1/GKiOŚ/2018 zawartą w dniu 28 sierpnia 2018 roku ww. zadanie 

realizowane było również przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z udziałem „Straży 

Ochrony Zwierząt” z siedzibą w Siemianicach. Zgodnie z miesięcznymi sprawozdaniami 

zdawanymi tut. organowi wynika, iż statystyczna liczba przyjmowanych zwierząt z terenu 

miasta, jak również gmin na podstawie obowiązującego od 2018 roku porozumienia 

międzygminnego wynosi średnio ok. 55 szt. zwierząt miesięcznie. Stosunek sterylizacji do 

ww. przyjmowanych zwierząt wynosi ok. 20 szt. zwierząt na miesiąc. Dane z tego roku 

wskazują natomiast, iż liczba wykonywanych sterylizacji jest większa. Poprzez zwiększenie 

ilości sterylizacji zwierząt na terenie nowego obiektu Schroniska dla Zwierząt (nie mniej 



niż 70 % liczby zwierząt poddanych sterylizacji i kastracji w roku poprzedzającym 

realizację zadania) planuje się eliminować niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt. 

Dodatkowo, na podstawie informacji udzielonych przez Przewodniczącego Zarządu 

Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku wynika, iż niejednokrotnie 

do ww. jednostki docierały sygnały o widywanych bezpańskich psach na terenach leśnych. 

W okolicy Słupska w zeszłym roku zgłoszono 59 zaobserwowanych 

bezpańskich/porzuconych psów, które wałęsały się po terenach leśnych. Na podstawie 

danych otrzymywanych od kół łowieckich pewnych zagryzień przez psy było 

ok. 11 przypadków. Zgodnie z powyższym, zdarzają się więc przypadki śmiertelnych 

ataków tych zwierząt na dziką zwierzynę. Wskazano, iż najczęściej zagryzaną zwierzyną 

są sarny i zwierzyna drobna, np. zające. Sporadycznie zdarzają się zagryzienia cielaków 

jeleni, czy osobników do 1 roku życia. Zjawisko to nasila się w okresie jesienno-zimowym 

z uwagi na utrudnienie przemieszczania się zwierzyny przez występującą pokrywę śnieżną. 

W ostatnich latach notowany jest przyrost zwierzyny występującej na terenach leśnych 

w Słupsku, jak również jego okolicach. Na powyższy przyrost ilości zwierzyny ma wiele 

czynników, m.in. słabe zimy, dostęp do wysokokalorycznych pokarmów na polach i w lesie, 

przystępowanie do rozrodu nawet 2 razy w roku i co raz to młodszych osobników. 

Realizacja zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 

systematycznie pozwoli eliminować ryzyko ataków ze strony bezdomnych psów. 

W kwestii ważnych w skali regionalnych terenów lęgowych żurawi, na podstawie 

posiadanych danych ustalono, iż w okresie jesiennym, tj. we wrześniu i na przełomie 

października 2018 r., wg danych monitoringu noclegowisk żurawia zaobserwowano 

sumarycznie występowanie 585 osobników na terenie miejscowości Głobino w gminie 

Słupsk, która objęta jest porozumieniem międzygminnym. W 2019 roku liczba 

zaobserwowanych żurawi na zalewie znajdującym się w ww. miejscowości wynosiła 214 

osobników, więc liczba ta jest o połowę mniejsza w porównaniu do wcześniejszego wyniku. 

Funkcjonowanie nowego obiektu schroniska, dzięki lepiej rozwiniętej infrastrukturze, jak 

również powierzchni pozwoli na przyjęcie większej ilości bezdomnych zwierząt z terenów 

objętych porozumieniem. Przyjmowanie bezpańskich psów z terenu gminy Słupsk pozwoli 

na zmniejszenie ich przedostawania do środowiska wrażliwego, dla którego stanowią 

zagrożenie. Niemniej, na chwilę obecną zaobserwowanie zwiększenia ilości bytujących 

żurawi nad zalewem w miejscowości Głobino nie jest możliwe, ponieważ ptaki te można 

zaobserwować jedynie w okresie jesiennym.  



Ponadto, w bieżącym roku Miasto Słupsk podpisało umowę ze Stowarzyszeniem 

BADGER dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Animal Patrol” 

w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt 

i dostarczania ich do schroniska oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim 

na terenie miasta Słupska, która na dzień dzisiejszy obowiązywać będzie w okresie 

od 1 czerwca 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku. Niniejsze zadanie polegać będzie 

m.in. na całodobowym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, dostarczaniu wyłapanych 

zwierząt do Schroniska dla Zwierząt oraz interwencji z dzikimi zwierzętami. 

Realizacja ww. zadania pozwoli na szybszą reakcję i skuteczniejsze wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt i ich transport do Schroniska. Ponadto, zawarta ze Stowarzyszeniem 

BADGER umowa ma na celu pomoc dzikim i rannym zwierzętom, aby powróciły do swojego 

naturalnego środowiska. W ten sposób dzięki całodobowym interwencjom zapobiegnie się 

uśmiercaniu przez bezdomne psy i koty dzikiej zwierzyny, w tym również leśnej. 

Nowy obiekt schroniska z bogatym zapleczem infrastruktury pozwala na bardziej 

komfortowe życie zwierząt przebywających na terenie placówki. Organizowane imprezy 

zachęcające do adopcji za pośrednictwem środków masowego przekazu, które zgodnie z 

zawartą umową realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział 

w Słupsku przyczynia się do aktywizacji mieszkańców do adopcji przebywających tam 

zwierząt. Działanie to umożliwi podopiecznym znalezienie nowego domu. Dane zawarte 

w przekazywanych co miesiąc tut. organowi sprawozdaniach wskazują, że w 2019 roku 

zaadoptowano ok. 284 kotów oraz 171 psów, a także 177 zwierząt zwrócono ich 

właścicielom. Zwiększająca się liczba wydawanych zwierząt do adopcji wskazuje na fakt, 

iż coraz więcej ludzi decyduje się na adopcję. W trakcie funkcjonowania nowego obiektu 

poprzez realizację zadania planuje się utrzymać liczbę zwierząt oddanych do adopcji, tym 

samym uświadamiając ich właścicieli o odpowiedzialności, jaką na siebie biorą. Mimo to, 

zmniejszenie ilości przybywających do schroniska zwierząt w stosunku do tych 

adoptowanych jest procesem bardzo długotrwałym, często kończącym się 

niepowodzeniem. Akcje uświadamiające o odpowiedzialności, z jaką należy się zmierzyć 

będąc właścicielem zwierząt wśród mieszkańców pozwolą na znalezienie podopiecznym 

odpowiedzialnych właścicieli.  

 


