KRAKÓW 2018

Dla
zwierzaków

od 2019 roku bezpłatne
czipowanie psów i kotów,
do 2020 roku
54 wybiegi dla psów
w mieście

Wielu Krakowian ma w domu przyjaciela
w postaci zwierzaka. Kochamy nasze psy i koty,
troszczymy się o nie i chcemy, żeby żyło im się
jak najlepiej. To towarzysze, którzy poprawiają
nam nastrój i zmniejszają stres. Wielu osobom
pomagają uporać się z samotnością.
Krakowa nie można dzisiaj nazwać miejscem
przyjaznym dla zwierzaków. Brakuje miejsc, gdzie
można je wyprowadzać. Nie można bezpłatnie
zaczipować czy wysterylizować psa lub kota.
W naszym mieście żyje kilkanaście tysięcy
bezdomnych kotów – które wymagają pomocy,
zwłaszcza zimą.
Zmienimy to.
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CO ZROBIMY?
Trzy wybiegi dla psów
w każdej dzielnicy

Stworzymy nowe wybiegi dla psów
we wszystkich dzielnicach, tak, aby każdy
krakowski psiak mógł się swobodnie wybiegać
w sąsiedztwie. Wybiegi te nie będą tylko
ogrodzonym skrawkiem zieleni – znajdzie się
tam miejsce do zabawy dla zwierzaków,
wydzielona część dla małych piesków oraz
strefa odpoczynku dla właścicieli.

Bezpłatne czipowanie
psów i kotów

Czip wszczepiony pod skórę zwierzęcia to jego
bezpieczeństwo – zaczipowane zwierzę szybko
wróci do właściciela, jeśli zaginie. Czipowanie
psów i kotów będzie w Krakowie bezpłatne,
a w przypadku psiaków również obowiązkowe.
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CO ZROBIMY?
Bezpłatna sterylizacja
i kastracja

Bezpłatna będzie również sterylizacja
i kastracja psów i kotów. Poddane jej zostaną
także koty wolno żyjące.

Dla bezdomnych
kotów

Wzorem Gdańska czy Poznania w miejscach
wskazanych przez mieszkańców Krakowa
zainstalujemy 1000 domków dla kotów.
Każdy z nich będzie miał swojego opiekuna
– wolontariusza. Wolno żyjące koty będą pod
opieką weterynaryjną, a zimą będą dokarmiane.
Podobny projekt, choć na mniejszą skalę,
jest w tym roku realizowany z inicjatywy
mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego,
dzięki czemu rozwiązanie zostało przetestowane.
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CO ZROBIMY?
Przydatne drobiazgi

W Krakowie można znaleźć kosze na psie odchody,
jest ich jednak stanowczo za mało. Podwoimy ich
liczbę, a także zobowiążemy służby miejskie do
regularnego wyposażania koszy w woreczki na
odchody. W krakowskich parkach i na Błoniach
dodatkowo zainstalujemy pitniki dla zwierząt
– czyli kraniki z wodą pitną.

„Zakaz wjazdu” dla
cyrków ze zwierzętami

Inicjatywa zakazania w Krakowie występów
cyrków ze zwierzętami przepadła w roku 2016
w wyniku osobistej decyzji Jacka Majchrowskiego
– wbrew woli organizacji prozwierzęcych, ale też
Rady Miasta Krakowa. Najwyższa pora, by Kraków
dołączył do grona miast, które nie pozwalają
na swoim terenie na występy cyrków, które
tresurą męczą zwierzęta.
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