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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
W GMINIE BĘDZINO NA ROK 2015
„ Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” – art. 1 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t. j.)

.§

1.

Wprowadzenie
1.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Będzino uchwały w sprawie „Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Będzino w

2015 r.”, zwanego dalej Programem jest

art.11 a,

który

zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy. Oparta na Ustawie
o ochronie zwierząt z dna 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t. j.) Program ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w

Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa na
terenie Gminy Będzino.
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań
realizowanych w roku 2015 w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je
jednostek.
3. W programie określono dziesięć zadań, których wybór został podyktowany zapisami
art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t.j.)

oraz wnioskami

wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych
zwierząt na terenie Gminy.

Gmina Będzino

3

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY BĘDZINO W ROKU 2015

4. Za czyny zabronione wobec zwierząt, które uznaje się za znęcanie możemy uznać:


używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a
także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których
wykonywanie może spowodować ból,



wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków
atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu,



utrzymanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres
wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Kontrolę nad wymienionymi w punkcie 4. czynami sprawować będzie straż gminna.
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Pojęcia użyte w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino.


zwierzęta bezdomne – zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod którą opieką trwale dotąd pozostawały (art.4 pkt 16
ustawy o ochronie zwierząt),



programie – należy przez to rozumieć Program opieki na zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 roku,



zwierzęta domowe – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka o
charakterze jego towarzysza ( art.4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt),



schronisko dla zwierząt – miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami
bezdomnymi spełniające warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt.
Prowadzenie schronisk jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza
weterynarii, w drodze decyzji, spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla
prowadzenia danego rodzaju działalności,



zwierzęta gospodarskie – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w
rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,



właściwe warunki bytowania – zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji,
zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku,



humanitarne

traktowanie

zwierząt

–

traktowanie

uwzględniające

potrzeby

zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę (art.4 pkt 2 ustawy o ochronie
zwierząt ),


okrutne traktowanie – przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne
postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych
ze skutkami znęcania się ( art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie zwierząt ),



zwierzęta wolno żyjące (dzikie)”- zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach
niezależnych od człowieka.
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koty wolno żyjące – koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim),.

§ 2.
Cele Programu

Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu
ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Będzino oraz
zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno
żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Będzino.
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t. j.)
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino.
3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.
4. Edukacja mieszkańców Gminy Będzino w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności
psów i kotów.
6. Podejmowanie skutecznych działań w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt
(w tym informowanie mieszkańców o możliwości zabiegów kastracji, sterylizacji w celu
zmniejszenia populacji niechcianych zwierząt a tym samym zmniejszenia bezdomności
zwierząt).

§ 3.
Zakres podmiotowy
Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
wprowadzany jest do gminnego porządku prawnego corocznie w formie uchwały.
Programem objęte są zwierzęta bezdomne, w szczególności psy i koty przebywające
w granicach administracyjnych Gminy. Zakres podmiotowy.
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1. Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania
bezdomności zwierząt odbywa się przy wzajemnej współpracy:

a) Urzędu Gminy,
b) Straży Gminnej,
c) Policji,
d) Upoważnionego Przedstawiciela Organizacji Społecznej,

§ 4.
Zadania w ramach programu
W ramach programu Gmina Będzino realizuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie indywidualnego gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich, w przypadku niemożności przyjęcia zwierzęcia przez
schronisko dla zwierząt;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt;
9) plan znakowania zwierząt w gminie – prowadzenie Gminnego Rejestru Psów;
10) działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.
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§5.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla
zwierząt
1. Schronisko Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, ul. Zwycięstwa
58, 78-200 Białogard przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z
terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Będzino.
2. Podmiot Schronisko Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, ul.
Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard, zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,
przechowywaniem, prowadzeniem akcji adopcji, będzie prowadziło dokumentację
dotyczącą opisu odłowionego zwierzęcia, daty, czasu i miejsca odłowienia.
3. Schronisko Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, ul. Zwycięstwa
58, 78-200 Białogard będzie przekazywać gminie, po każdorazowym dokonaniu
odłowienia bezdomnego zwierzęcia Protokół odłowienia zwierzęcia spisany w dniu
zdarzenia.
4. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin
Inspektoratu Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, ul. Zwycięstwa 58, 78-200
Białogard Uchwała nr XXIX/202/13 z dnia 16 kwietnia 2013 Rady Gminy w Będzinie w
sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt i ich części, która została opublikowana w Dz. Urz. woj. zachodniopomorskiego
w dniu 21.05.2013 r., poz. 2079.
5. Schronisko Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, ul. Zwycięstwa
58, 78-200 Białogard zobowiązuje się

do przyjęcia psów, zapewnienia miejsca,

przechowywania zwierząt, właściwego ich traktowania (zapewnienie optymalnych
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warunków bytu, odpowiednie warunki w pomieszczeniach chroniących je przed zimnem
bądź upałem oraz umożliwienie zwierzętom swobodę poruszania się), zapewnienia im
opieki, wyżywienia- karmy w odpowiedniej ilości i jakości oraz dostępu do wody, nadzoru
weterynaryjnego, i prowadzenia ewidencji zwierząt.

6. Zwierzęta bezdomne będą zabierane przez Schronisko Inspektorat Towarzystwa
Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard, w sposób zgodny
z zasadami w podpisanej umowie z Gminą Będzino, mówiącym o dobrej kulturze, w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt Dz. U. z dnia 5 września 1998 r.).

§6.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym, ich dokarmianie
1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami
Gminy Będzino realizuje się przy współpracy Gminy z organizacjami społecznymi, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na podstawie zawartych umów.
2. Koty wolno żyjące

nie będą wyłapywane i przekazywane do schronisk, z uwagi na

odgrywanie znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się gryzoni w ekosystemie.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami sprawowana będzie w przypadku pojawienia się kotów na
terenie Gminy Będzino i otrzymaniu informacji o miejscu ich przebywania.
3. Pomoc potrzebującym zwierzętom, szczególnie w przetrwaniu trudnego okresu zimowego
polegać będzie na dokarmianiu suchą karmą wykładaną w miejscach przebywania kotów.
Dokarmianie kotów wolno żyjących nie będzie cyklicznym i stałym karmieniem, lecz na
zasadzie udostępniania dodatkowego pokarmu, którego wyłożenie będzie stosowne do
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warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur na dworze lub innych czynników).Gmina
Będzino zobowiązuje się do działań zmierzających do realizacji obowiązku humanitarnego
traktowania zwierząt, w tym zapobiegające ich zabijaniu
4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących
3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.

§7.
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Będzino ma charakter
stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne. Odławianiu podlegają zwierzęta
domowe i 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.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy
Będzino podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców Gminy o
bezdomnych zwierzętach przyjmuje Straż Gminna, pracownik Ochrony Środowiska
Urzędu

Gminy

lub

Schronisko

Inspektorat

Towarzystwa

Ochrony

Zwierząt

„ANIMALS”, ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard.
3. Gmina Będzino zobowiązuje się do przestrzegania zakazu odławiania bezdomnych
zwierząt bez zapewnienia im miejsca w schronisku.
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4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt,
a także nie będzie zadawał im cierpienia.
5. Każdy pies przed zabraniem zostanie sfotografowany.
6. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt.

7. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu bezpośrednio do Schroniska bez
ich przetrzymywania.

8. W razie potrzeby zwierzętom zostanie zapewniona niezbędna pomoc lekarsko weterynaryjna.

9. Odłowione

zwierzęta

gospodarskie

podlegają

przewiezieniu

do

wskazanego

gospodarstwa rolnego.

Gmina Będzino zobowiązuje się do:
 przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych poprzez ograniczanie ich
niekontrolowanego rozrodu,
 powierzać wykonywanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłącznie podmiotom
posiadającym stosowne zezwolenia, zapewniając przy tym prowadzenie rzetelnej
ewidencji odłowionych zwierząt,



zapewnić wykonywanie kontroli wykonywania zleconych zadań oraz wykorzystania
środków na ten cel przeznaczonych.
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§8.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się obligatoryjną sterylizację
albo kastrację zwierząt odłowionych na terenie gminy i trafiających do schroniska co powinno
ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt. Pies, który opuszcza
schronisko będzie poddany zabiegowi kastracji bądź sterylizacji.
Sterylizacji albo kastracji poddawane będą zwierzęta pozostające w schronisku, u których
nie istnieją przeciwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub
wiek.

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie z
Regulaminem Schroniska Inspektoratu Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”,
ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi
na stan zdrowia lub wiek.

§9.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych i porzuconych, przebywających
w schronisku realizowane będzie przez prowadzącego schronisko.
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2. Promocja adopcji zwierząt ze schroniska poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach
ogłoszeniowych, na stronie internetowej, organizowanie akcji adopcyjnych np.

„Dni

otwartych Schroniska”.
3. Bezdomne zwierzęta oddawane będą do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania.
4. Zwierzęta przebywające w Schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają
poddane zabiegom lekarsko – weterynaryjnym zgodnie z Regulaminem Schroniska i
następnie mogą być przeznaczone do adopcji.
5.

Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód

tożsamości z adresem zameldowania po podpisaniu umowy adopcyjnej.
6. Mieszkańcy Gminy Będzino adoptujący zwierzęta ze Schroniska zwolnieni zostają z
obowiązku wnoszenia opłaty od zwierzęcia.
7. Schronisko umożliwia osobom chcącym oddać zwierzę nieodpłatne zbycie zwierzęcia
domowego poprzez umieszczanie stosownej informacji wraz ze zdjęciem zwierzęcia na
stronie internetowej Schroniska.

§10.
Usypianie ślepych miotów
1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku w pomieszczeniach
wyznaczonych na ten cel;
3 . Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych wykonuje lekarz weterynarii
zatrudniony w Schronisku.

Gmina Będzino
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§11.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
1. Wyznacza się za zgodą prowadzącego gospodarstwo rolne położone w Dobiesławcu
2, 76-031 Mścice, jako miejsce zastępcze zapewniające przechowanie zwierząt
gospodarskich.
2. Gospodarstwo rolne w Dobiesławcu 2, przyjmuje i zapewnia opiekę

bezdomnym

zwierzętom gospodarskim z terytorium Gminy Będzino.
3. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami

gospodarskimi określa umowa

zawarta pomiędzy Gminą Będzino a właścicielem gospodarstwa rolnego.
4. Umieszczenie zwierząt gospodarskich każdorazowo ustalane będzie w drodze decyzji
administracyjnej i wyznaczone na okres czasowy.
5. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich, ich transport i konieczne leczenie obciążą
dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierząt.

§12.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt
1. CAŁODOBOWA OPIEKA WETERYNARYJNA W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z
UDZIAŁEM ZWIERZĄT, NA TERENIE WYZNACZONYM ADMINISTRACYJNYMI GRANICAMI GMINY

BĘDZINO, REALIZOWANA JEST POPRZEZ:

1) zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku w ramach możliwości
organizacyjnych Schroniska;
2) zawarcie umowy z weterynarią, świadczącą opiekę weterynaryjną w przypadku
zdarzeń mających miejsce poza godzinami dyżuru lekarza w Schronisku.
Gmina Będzino
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3) Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt będzie sprawować Lekarz Weterynarii Błażej Orczyński Tel. (94)34-03691 lub 601-860-688.

§13.
Zwierzęta domowe - warunki przebywania zwierząt.

1. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób trwały dłużej niż 12
godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz
niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż
3 metry, mówi o tym art.9 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 865 t.j).

2. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je
przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła mówi o tym
art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz.865 t.j).

3. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na
uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną
lub policję mówi o tym art. 9a. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.
U. z 2013 r. poz.865 t.j).

4. Kontrole sprawuje Straż Gminna ze współpracą z Gminą Będzino oraz mieszkańcami
Gminy Będzino.

Gmina Będzino
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§14.
Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym
1. Podejmowanie skutecznych działań w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt
(w tym informowanie mieszkańców o możliwości zabiegów kastracji, sterylizacji w celu
zmniejszenia populacji niechcianych zwierząt a tym samym zmniejszenia bezdomności
zwierząt).
2. Schronisko oraz Przychodnia Weterynaryjna posiadają strony internetowe, które są
dostępne ze strony internetowej Gminy Będzino poprzez umieszczenie ich logo.
3. Schronisko będzie wpisane do planów kontroli przeprowadzonych przez Gminę, co
najmniej jeden raz w roku.
4. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno –
informacyjnym, przy współpracy z organizacjami wymienionymi w § 3 :
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich
humanitarnego traktowania ,propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;
2) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych;
3) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz
propagowanie zakupu zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów z legalnych
źródeł;
4) informowanie o obowiązku rejestracji psów w ramach Gminnego Rejestru Psów.
Ogłoszenie umieszczone na stronie Gminy Będzino, dotyczące akcji Stowarzyszenia
Miłośników Psów Ras Północnych oraz Sportu Zaprzęgowego HUSOSKY.
Akcje pt: „Kontrola warunków przed zimą” Stowarzyszenia

Miłośników Psów Ras

Północnych oraz Sportu Zaprzęgowego HUSOSKY mieszcząca się w Dobrzycy na terenie
Gminy Będzino. Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt poinformował, iż z dniem 1 grudnia na
terenie gminy Będzino rozpoczną się przedzimowe kontrole warunków bytowych zwierząt, w
szczególności psów i kotów pozostających na zewnątrz. Akcja ma na celu sprawdzenie:


odpowiednio przygotowanych bud na zimę ,



stały dostęp do świeżej wody,
Gmina Będzino
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odpowiednią karmę,



sposób utrzymywania psa

na uwięzi dostosowana do gabarytów psa, oraz

długość uwięzi ( nie może być krótsza niż 3 metry),


aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i ogólny stan psa.

Efektem kontroli warunków bytowania zwierząt domowych na terenie Gminy Będzino pozwoli
nam spostrzec jak mieszkańcy humanitarnie traktują zwierzęta.

§15.

WYKONAWCY PROGRAMU

Realizację zadań w ramach programu prowadzą:

1. Gmina Będzino jako jednostka organizacyjna.(Założenia Programu oraz akcje
zachęcające mieszkańców do adopcji zwierząt bezdomnych będą promowane na
stronie internetowej Gminy – www.bedzino.pl.)

2. Odławianie, przewożenie, prowadzenie akcji adopcji bezdomnych zwierząt,
zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym będzie realizowane przez
Schronisko Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, ul.
Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard, tel. (094) 3 129 190 lub 696-379-134.
3. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, sprawuje Schronisko Inspektorat
Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, ul. Zwycięstwa 58, 78-200
Białogard,tel. (094) 3 129 190 lub 696-379-134
4. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt będzie sprawować Prywatna Praktyka Weterynaryjna - Przychodnia
Weterynaryjna ul. Tetmajera 34a, 75-610 Koszalin, Lekarz Weterynarii Błażej
Orczyński tel. (94)34-036-91 lub tel. 601-860-688.
5. Straż Gminna mieszcząca się w Będzinie tel. (94)34-113-04

Gmina Będzino
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6. Gospodarstwo rolne, położone w Dobiesławcu 2, 76-031 Mścice, jako miejsce
zastępcze zapewniające przechowanie zwierząt gospodarskich.
7. Gminna

Biblioteka

Publiczna

-

akcje

promowania.

Zorganizowanie

„Światowego Dnia Zwierząt” który ma na celu uświadomienie przede wszystkim
najmłodszym pokoleniom , szacunku do zwierząt, zapobiegania bezdomności
zwierząt w najbliższym ich otoczeniu.

Gmina Będzino
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§16.

PLAN WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

W BUDŻECIE GMINY BĘDZINO W BIEŻĄCYM 2015 ROKU NA REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ „PROGRAMU
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA
TERENIE GMINY” PRZEZNACZONO 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH( SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY
ZŁOTYCH).

Gmina Będzino zobowiązuje się do legalnego wykorzystania środków z budżetu na rzecz
podmiotów, które nie posiadały wymaganych zezwoleń oraz zapewnienie standardu usług
dotyczących opieki nad zwierzętami.
Gmina Będzino planuje przeznaczyć całość posiadanych środków na opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi. W ramach wyszczególnionej kwoty zawierają się koszty związane
z odławianiem zwierząt bezdomnych, całodobową opieką weterynaryjną w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnieniem miejsca schronienia dla
czworonogów i opieka nad nimi. Koszty te wiążą się z zawartymi przez Gminę umowami
m.in. z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, ul. Zwycięstwa 58,
78-200 Białogard, tel. (094) 3 129 190 lub 696-379-134

oraz z

Prywatną Praktyką

Weterynaryjną- Przychodnia Weterynaryjna ul. Tetmajera 34a, 75-610 Koszalin, Lekarz
Weterynarii Błażej Orczyński tel. (94)34-036-91 lub 601-860-688
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§17.
Akceptacja i uchwalenie Programu
Projekt Programu Wójt Gminy Będzino przekazuje do zaopiniowania:


właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,



organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze Gminy Będzino,



dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy
Będzino.

Wymienione podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Programu wydają
o nim opinie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego
Programu.
Po akceptacji Programu, następuje jego przyjęcie w postaci uchwały Rady Gminy
w Będzinie.
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