
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2014 r.

§ 1. 

Celem  Programu  jest  zapewnienie  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  i  zapobieganie
bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Miejskiej Świdnik 

§ 2.

1. Na terenie  Gminy  Miejskiej  Świdnik  odławianie  bezdomnych  zwierząt  prowadzone  
jest  przez Świdnickie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami po zgłoszeniu zwierząt  
w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką  dotychczas pozostawały, w szczególności chorych lub zagrażających
życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina realizuje
poprzez umieszczanie odłowionych zwierząt w schronisku w Krzesimowie, na podstawie
umowy podpisanej przez Gminę. 

3. Gmina realizuje sterylizację, albo kastrację psów w schronisku na zasadach ustalonych
z jednostką prowadzącą schronisko.

4. Zabiegom  o  którym  mowa  w  ust.  3  nie  podlegają  zwierzęta  w  okresie  14  dni  
od umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 3. 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt bezdomnych Gmina realizuje na podstawie umowy z Lubelskim 
Centrum Małych Zwierząt , 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 11 , tel. 81 740 75 75 ; 81 740 
42 77  mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

2. W  godzinach  dziennych  opieka  weterynaryjna  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  
z  udziałem  zwierząt  bezdomnych  jest  również  zapewniona  na  podstawie  umowy  
z lekarzem weterynarii przy ul. Orzeszkowej 11 w Świdniku, tel.81 468 25 91.

3. Funkcję  koordynatora działań  podejmowanych w ramach Programu pełni  wyznaczony
pracownik  Urzędu  Miasta  Świdnik  –  Inspektor  ds.  ochrony  środowiska,  dostępny  
pod nr tel. 81 751 76 24, przy współpracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świdniku, 
pod nr tel. 81 751 41 30. Gmina współpracuje w tym zakresie z pracownikami Schroniska 
dla psów w Krzesimowie.

§ 4.

1. W ramach opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami prowadzi się zapobieganie
niekontrolowanego rozrodu poprzez usypianie ślepych miotów.

2. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt, w ramach posiadanych środków finansowych
Gmina prowadzi usypianie ślepych miotów.
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§ 5.

Opieka  nad  kotami  wolnożyjącymi  jest  realizowana  poprzez  ustalenie  miejsc  bytowania,
dokarmianie kotów i zapewnienie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych. 

§ 6.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie  
o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
na tablicach ogłoszeniowych w gabinetach weterynaryjnych,  na słupach ogłoszeniowych  
i na stronach internetowych.

§ 7.

Gmina na podstawie porozumienia z właścicielem gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia
miejsca i zapewnienia opieki  bezdomnym zwierzętom gospodarskim wskazuje gospodarstwo
rolne przy ul. Brzegowej 48 w Świdniku.

§ 8. 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina.
2. Środki   finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z  Programu  zabezpieczone  

są w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2014 w wysokości 172 000zł.
3. Określa się następujące zasady wydatkowania środków finansowych :

a) na odłów i zapewnienie opieki odłowionym 72 szt. psom i miejsca w schronisku  
w  Krzesimowie  na  podstawie  umowy  podpisanej  przez  Gminę  ze  Świdnickim
Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami oraz na zabiegi weterynaryjne, usypianie
ślepych miotów przeznaczono  środki w wysokości do 162 000zł,

b) na opiekę nad wolnożyjącymi kotami miejskimi, w tym ich dokarmianie przeznaczono
środki w wysokości do 10 000zł.
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