UCHWAŁA NR VIII/33/15
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na rok 2015
Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Świeszyno.
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/33/15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 26 marca 2015 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2015
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
zwany dalej Programem, ma na celu zapewnienie opieki oraz ograniczenie zjawiska
bezdomności zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich,
a także
zapewnienia
opieki
kotom
wolno
żyjącym,
przebywającym
w granicach administracyjnych gminy Świeszyno.
§ 2. Działania związane z realizacją programu prowadzi:
- Urząd Gminy Świeszyno;
- Straż Gminna;
- Policja;
- organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt;
- Gabinet Weterynaryjny TELVET Szymon Teliński;
- Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS” w Białogardzie, które prowadzi schronisko dla
bezdomnych zwierząt.
§ 3. Celem Programu jest:
- zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy;
- ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
- promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
§ 4. 1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie, mieszczącym się przy ulicy Zwycięstwa
Nr 58 na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Ochrony Zwierząt „ANIMALS”
w Białogardzie, które przejmuje również obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Świeszyno, co zapewnia nie tylko ochronę ludzi przed tymi zwierzętami, ale również
ochronę tych zwierząt.
2. Zwierzęta nowo przybyłe poddawane są kwarantannie przez okres, co najmniej 14 dni.
3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w schronisku,
bezpośrednio po ich przyjęciu.
§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich
dokarmianie realizowane jest przy współpracy osób działających społecznie na rzecz ochrony
zwierząt.
2. Opieka ta obejmuje w szczególności:
- prowadzenie akcji dokarmiania wolno żyjących kotów w okresie jesienno-zimowym, karmą
zakupioną przez Gminę;
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- finansowanie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów.
§ 6. 1. Odławiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Świeszyno,
jako działanie o charakterze stałym prowadzi Towarzystwo Ochrony Zwierząt "ANIMALS"
w Białogardzie.
2. Odławianiu podlegają psy i zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej
osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
3. Odłowione psy niezwłocznie przekazuje się do schroniska.
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego
wskazanego w § 10.
5. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie ustalono właściciela po okresie
dwóch tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
6. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
§ 7. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela,
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów
z uwagi na stan ich zdrowia lub wiek, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii.
§ 8. 1. Poszukiwane właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi Towarzystwo Ochrony
Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie.
2. Działania te prowadzone są poprzez:
- stworzoną elektroniczną bazę danych psów, dzięki której można szybko znaleźć zagubione
zwierzę lub zaadoptować porzucone;
- umieszczanie w elektronicznej bazie danych zdjęć oraz pełnym opisem wszystkich
przebywających w schronisku i nadających się do adopcji zwierząt.
§ 9. 1. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt;
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii prowadzący Gabinet
Weterynaryjny TELVET Szymon Teliński w Koszalinie.
§ 10. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przyjmuje i zapewnia opiekę gospodarstwo rolne,
położone w Niekłonicach Nr 53.
§ 11. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt zapewnia Gabinet Weterynaryjny TELVET Szymon Teliński w Koszalinie.
§ 12. Właściwe obchodzenie się ze zwierzętami, zmierzające do zmniejszenia liczby
bezdomnych zwierząt oraz zwiększenia liczby ich adopcji propagowane będzie poprzez:
- współpracę z mediami;
- wspieranie kampanii informacyjno-edukacyjnych na rzecz zwierząt domowych prowadzonych
przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt.
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§ 13. Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach niniejszego programu
w kwocie 35.000,00 zł zostały ujęte w uchwale budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2015.
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