
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/108/17 

RADY GMINY TUROŚL 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Turośl na 2017 rok" 

Na podstawie art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii  

oraz Zarządców Obwodów Łowieckich z terenu Gminy Turośl uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy  Turośl na 2017 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego 

Wiceprzewodniczący Rady 

Ewa Ciecierska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 1473



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/108/17 

Rady Gminy Turośl 

z dnia 29 marca 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Turośl na 2017 rok 

I. Postanowienia ogólne 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Turośl.   

2) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy 

Turośl na 2017 rok.” 

3) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Turośl, posiadającą zwierzę lub 

zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie. 

4) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Jerzy Kubrak z siedzibą 

w Kolnie, ul. Wesoła 12. 

5) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 856). 

6) Lekarz weterynarii – Przychodnia weterynaryjna TERRA-VET s. c. ul. Jana Pawła II 58/2, 18-525 Turośl. 

7) Gospodarstwo rolne - Stachelek Witold, Nowa Ruda  17, 18-525 Turośl. 

II. Cel programu 

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośl oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. Stosownie do art. 11 a ust. 2 ustawy, niniejszy program obejmuje kwestie: 

1. Zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych  zwierząt, 

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt, 

4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt kierowanych do schroniska, 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6. Usypianie ślepych miotów, 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt. 

III. Realizacja zadań 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku i zasady ich wyłapywania. 

Bezdomne zwierzęta to są takie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości 

ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały, będą 

kierowane do schroniska, natychmiast po ich odłowieniu. Gmina posiada zawartą na 2017 rok umowę ze 

Schroniskiem Dla Zwierząt Jerzy Kubrak w Kolnie ul. Wesoła 12, posiadającym weterynaryjny numer 

identyfikacyjny 20068601. W przypadku zaistnienia sytuacji zgłoszenia się właściciela zwierzęcia, 

zgłaszający się właściciel ponosi koszty związane z odłowem i przetrzymywaniem zwierzęcia zgodnie 

poniesionymi kosztami. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska będą niezwłocznie poddawane 

zabiegom kastracji lub sterylizacji. 
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2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami.  

Opieka będzie polegać na sterylizacji i kastracji tych zwierząt oraz ich dokarmianiu w szczególnych 

sytuacjach tj. takich gdy brak dokarmiania będzie mógł spowodować poważne, negatywne skutki dla 

zdrowia zwierząt. Gmina pokrywa w całości koszty zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, 

które przeprowadzać będzie Gabinet Weterynaryjny, na podstawie zlecenia udzielonego przez Wójta Gminy 

Turośl.  Sterylizacja będzie  odbywać się po uprzednim odłowieniu kotów, wyłącznie na zlecenie Gminy.  

Po przeprowadzeniu zabiegu koty wolno żyjące wrócą do miejsc odłowienia, bądź trafią do adopcji. 

3.  Odławianie bezdomnych zwierząt. 

a) 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. 

b) Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Turośl, podlegają 

odławianiu. Zgłoszenia o bezdomnych  zwierzętach przyjmuje  pracownik  Urzędu Gminy Turośl. 

c) Dokonywanie zgłoszeń o bezdomnych lub pozostających bez opieki zwierzętach mogą dokonywać inne 

osoby przebywające na terenie gminy Turośl. 

d) Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska. 

e) Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego. 

f) Odławianie bezdomnych zwierząt może mieć charakter doraźnej interwencji lub okresowej po wcześniejszym 

ogłoszeniu. 

4.  Usypianie ślepych miotów. 

Usypianie ślepych miotów nie posiadających właściciela, będzie finansowane w całości przez Gminę 

Turośl i przeprowadzane przez wskazany Gabinet Weterynaryjny, na podstawie stosownego zlecenia, 

udzielonego przez  Wójta Gminy Turośl. 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Poszukiwanie  właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

a) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, 

w tym na stronach internetowych  Urzędu, 

b) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

6.  Działanie na rzecz ograniczenia populacji bezdomnych  zwierząt. 

Ograniczenie  populacji bezdomnych  zwierząt realizowane będzie poprzez sterylizację i kastracje 

zwierząt domowych. Urząd Gminy Turośl zapewnia dofinansowanie właścicielom psów, w wysokości 50 % 

kosztów sterylizacji  samic i kastracji samców. Dofinansowanie to przysługuje wyłącznie mieszkańcom 

Gminy Turośl, w ilości maksymalnie 2 sztuki rocznie dla gospodarstwa. Aby otrzymać dofinansowanie 

należy zgłosić się uprzednio do Urzędu, następnie wskazany zostanie konkretny gabinet  weterynaryjny, 

który otrzyma stosowne zlecenie i przeprowadzi zabieg. 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.  

W przypadku odebrania zwierzęcia gospodarczego dotychczasowemu właścicielowi w porozumieniu 

z mieszkańcami lub organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy, których statutowym celem 

jest ochrona zwierząt, wskazane zostanie gospodarstwo w celu zapewnienia odpowiedniego dla niego 

miejsca. Wybrano gospodarstwo rolne Pana Stachelek Witold zam. Nowa Ruda 17, 18-525 Turośl,  

który spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich poprzez zapewnienie im schronienia  

i wyżywienia. 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt. 

Opieka nad zwierzęciem poszkodowanym podczas zdarzenia drogowego następuje po każdorazowym 

zgłoszeniu ustnym, telefonicznym lub mailowym informacji o miejscu zdarzenia do pracownika Urzędu. 

Usługa weterynaryjna wykonywana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierzęcia będzie 

obejmowała w zależności  od potrzeby: 
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a) Dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie, 

b) Udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu  w terenie, 

c) Podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia. 

d) Przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji. 

e) Okresowym przetrzymywaniu leczonych zwierząt. 

f) Poddaniu zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków  farmakologicznych. 

g) Zabezpieczeniu i przekazaniu do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia. 

h) Zwierzętom rannym na skutek  zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową  opiekę weterynaryjną. 

Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych 

realizowana jest przez Przychodnie weterynaryjną TERRA-VET s.c., 18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 

58/2  reprezentowaną przez lekarza weterynarii Pana Tomasza Sachajko, z którą Gmina Turośl posiada 

porozumienie. 

IV. Edukacja mieszkańców. 

Wójt Gminy Turośl w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

Gminy (tj. jednostkami oświatowymi i jednostkami kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, 

działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji 

zwierząt bezdomnych. W ramach programu będą podejmowane działania informacyjne w sposób 

zwyczajowo przyjęty (ogłoszenia na BIP, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ) mające na celu przekazanie 

informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach oraz podjęcie innych przedsięwzięć, które okażą się 

niezbędne w takcie  realizacji Programu a będą zmierzały do odnalezienia właścicieli bezdomnych 

zwierząt. Ponadto w ramach programu Gmina Turośl będzie prowadzić akcję propagandową wśród  

mieszkańców, dotyczącą kwestii przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji posiadanych zwierząt 

oraz akcję adopcyjną bezdomnych zwierząt poprzez stworzenie elektronicznej bazy danych bezdomnych 

zwierząt umieszczonych w schronisku, umieszczanie zdjęć  i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt 

na stronie www.turosl.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Gmina Turośl 

prowadzi działania edukacyjne, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie 

obowiązków ciążących na osobach  utrzymujących lub hodujących psy lub koty, w szczególności poprzez  

m. in. zajęcia edukacyjne, konkursy, ulotki, plakaty, głoszenia, współpracę z zainteresowanymi  

placówkami oświatowymi.  

V. Finansowanie programu. 

Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Turośl. 

Środki finansowe na realizacje działań wynikających z programu, zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Turośl. 
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