(PROJEKT)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Gminie Turek na rok 2020.
§ 1.
Główne cele programu
Zgodnie z art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019r., poz. 122 ze zm.) Gmina Turek wprowadza program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, którego głównymi celami są:
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz wolno żyjącymi (dzikimi)
w rozumieniu art. 4 pkt. 16 i 21 ustawy o ochronie zwierząt;
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt;
3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.
§ 2.
Zadania w ramach programu
W ramach programu Gmina Turek realizuje następujące zadania, wynikające z art. 11a ust. 2
ustawy o ochronie zwierząt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
Odławianie bezdomnych zwierząt.
Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
Usypianie ślepych miotów.
Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
9. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
§ 3.
Wykonawcy programu
Realizację zadań w ramach programu prowadzą:
1. Urząd Gminy Turek w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach
programu poprzez Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego.
2. Sołectwa reprezentowane przez sołtysów właściwych sołectw.
3. Schronisko dla zwierząt „Pokochaj cztery łapy”, Niemojew 62, 98-360 Lututów, którego
właścicielem jest Pani Katarzyna Pluta – zwane w dalszej części ”Schroniskiem”.
4. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania
jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.
5. Jednostki wymienione w ust. 1 i 2 współpracują w swym zakresie z Powiatową
Inspekcją Weterynaryjną.
6. Wskazane gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsc dla zwierząt
gospodarskich, na podstawie umowy zawartej z właścicielem gospodarstwa w momencie
zaistnienia okoliczności wymagających interwencji.

7. Lecznica dla zwierząt w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie wyznaczonym administracyjnymi
granicami Gminy Turek,
§ 4.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
1. Schronisko „Pokochaj cztery łapy” Niemojew 62, 98-360 Lututów przyjmuje
i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu gminy Turek, na
podstawie zawartej umowy.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin
Schroniska.
§ 5.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami:
Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:
1.Współpracę z zarządcami nieruchomości, administracjami budynków.
2. Zapewnienie wolno żyjącym kotom karmy zakupionej przez Urząd Gminy Turek.
§ 6.
Odławianie bezdomnych zwierząt:
1. Zadania dotyczące odławiania bezdomnych zwierząt powierzone zostało Schronisku.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na podstawie
otrzymywanych zgłoszeń.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone wyłącznie za pomocą
specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia
wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
4. Każde zwierzę bezdomne w momencie odłowienia jest przewożone i umieszczone
w Schronisku, które znajduje się w miejscowości Niemojew 62, 98-360 Lututów.
5. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turek zajmuje się Schronisko,
z którym gmina ma podpisaną umowę.
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego
wskazanego przez Gminę.
§ 7.
Sterylizacja / kastracja zwierząt w schronisku:
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację/kastrację zwierząt bezdomnych umieszczonych
w Schronisku zgodnie z Regulaminem Schroniska.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
a) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;
b) zwierzęta, u których z uwagi na stan zdrowia lub wiek istnieją przeciwwskazania do
wykonania tych zabiegów.
§ 8.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt:
1.

Poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmuje się Schronisko.

2. Akcje adopcyjne każdorazowo wspierać będzie Urząd Gminy Turek poprzez
informowanie o możliwości adopcji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
Turek, w tym na stronach internetowych, w lokalnej prasie, poprzez kurendy i ogłoszenia.
§ 9.
Usypianie ślepych miotów:
1. Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt wykonywane jest w Schronisku,
zgodnie z jego regulaminem.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony
w Schronisku.
§10.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym:
1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich
następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Turek z właścicielem gospodarstwa
w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji;
2. Zakres umowy może określać gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
gospodarskim lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania zwierząt.
3. W przypadku zwierząt traktowanych w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy
o ochronie zwierząt, decyzja o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego we wskazanym
gospodarstwie osoby fizycznej odbywać się będzie po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego, które udowodni konieczność odebrania zwierząt właścicielowi.
4. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim będzie realizowane przez umieszczenie ich
w gospodarstwie rolnym Pana Eugeniusza Linka, Kowale Księże 21a, 62-700 Turek.
§ 11.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt:
1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Turek realizowana będzie
przez: Vet-Lab Brudzew dr Piotr Kwieciński ul. Turkowska 58C, 62-720 Brudzew.
3. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia gminie
poniesionych kosztów leczenia.
§ 12.
Finansowanie Programu:
1. Rada Gminy Turek na realizację zadań wynikających z Programu zaplanowała w 2020
roku kwotę w wysokości – 210.000,00 zł.
2. Kwota o której mowa w ust. 1 przeznaczona będzie w szczególności na zadania
realizowane w ramach Programu przez Schronisko dla zwierząt, opiekę nad wolno
żyjącymi
kotami
oraz
zapewnienie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Płatności za opiekę nad zwierzętami wnoszone będą na podstawie faktur sporządzanych
w oparciu o bieżącą ewidencję zwierząt przebywających w danym miesiącu pod opieką
Schroniska.

3.

W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt
do gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru
zwierząt przez właściciela.
4. Środki finansowe na realizację Programu wydatkowane będą zgodnie z bieżącymi
potrzebami, na podstawie zawartych umów lub zleceń.
§ 13.
Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym
W ramach programu realizowane będą następujące działania o charakterze edukacyjno informacyjnym:
1. Edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich
humanitarnego traktowania;
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.

