- PROJEKTProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pyrzyce w 2013r.
ROZDZIAŁ I
Cel i zadania programu
§ 1. Określa się cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt.
Celem programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt jest:
1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, w szczególności poprzez
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów obligatoryjnie w schroniskach dla zwierząt,
3. dokarmianie kotów wolno żyjących,
4. odławianie bezdomnych zwierząt,
5. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, w szczególności poprzez
konsekwentne egzekwowanie prawa,
6. usypianie ślepych miotów,
7. edukacja mieszkańców Gminy na temat zasad humanitarnego traktowanie zwierząt
oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych,
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
ROZDZIAŁ II
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów realizują:
1. schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do schroniska,
2. Gmina Pyrzyce poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

ROZDZIAŁ III
Opieka nad zwierzętami
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pyrzyce realizują:
1. „HOTEL dla psów i kotów” Zbigniewa Kończaka z siedzibą w Sierakowie 1, 72-004
Tanowo
2. Gospodarstwo rolne Pana Bogdana Pietrzykowskiego zam. przy ul. Głównej 60 w
Mielęcinie, gmina Pyrzyce, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 4. Dokarmianie kotów wolno żyjących realizuje Gmina Pyrzyce poprzez zakup i wydawanie
karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1. schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
2. Gmina Pyrzyce poprzez promocję adopcji zwierząt,
3. Gmina Pyrzyce poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych
właścicieli.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pyrzyce ma charakter stały
i realizowane jest przez Straż Miejską. Bezdomne zwierzęta przewożone będą do schroniska,
a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego, z którym Gmina Pyrzyce podpisze
umowę. Zwierzęta gospodarskie przewożone będą do wyznaczonego gospodarstwa rolnego.
§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Gmina Pyrzyce poprzez zawieranie umów z zakładami
leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom
bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Pyrzyce.
§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. realizuje Gmina Pyrzyce poprzez zawieranie umów
z zakładami leczniczymi dla zwierząt i finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt.
ROZDZIAŁ IV
Edukacja mieszkańców
§ 9. Gmina Pyrzyce w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m. in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,
propagowania sterylizacji i kastracji i adopcji zwierząt bezdomnych w szczególności:
1. zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy do włączenia do treści
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z
humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami
opieki nad zwierzętami,
2. organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat
humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.
ROZDZIAŁ V
Finansowanie programu
§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w
budżecie Gminy.

