UCHWAŁA NR XXX/260/2014
RADY GMINY KURÓW
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Gminie Kurów na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz.856) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Puławach – RADA GMINY KURÓW uchwala, co następuje :
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Gminy Kurów, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik do Uchwały Nr XXX /260/2014
Rady Gminy Kurów
z dnia 26 lutego 2014 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
W GMINIE KURÓW
NA ROK 2014

Wprowadzenie
Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych,
w szczególności psów, kotów, w tym wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
§ 1. Postanowienia ogólne
1.Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Schronisku dla zwierząt, należy przez to rozumieć: Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Puławach, ul. Dęblińska 2 24 – 100 Puławy;
2) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kurów w 2014 r.”
§ 2. 1.Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt;
2) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Kurów.

2.Cele Programu realizowane są poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
§ 3. 1. Realizacja Programu.
1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, jest realizowane przez:
a) schronisko dla zwierząt na podstawie umowy zawartej z gminą,
b) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy,
c) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wójt Gminy
Kurów.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana jest poprzez :
1) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty;
2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania;
3) zapewnienie, w miarę możliwości miejsc schronienia, w szczególności na okres zimowy.
§ 5. 1. Wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, a usługa odławiania następuje
każdorazowo po zgłoszeniu informacji o miejscu przebywania zwierzęcia do Urzędu Gminy
Kurów.

3. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
dotychczas pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki odbywa się na
podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach
ul. Dęblińska 2.
5. Odłowione zwierzęta, zgodnie z podpisaną umową, przewożone będą do schroniska oraz
objęte całodobową opieką, polegającą na: zapewnieniu pomieszczenia chroniącego przez
zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, zapewnieniu
wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą, zapewnieniu stałego dostępu do wody,
zapewnieniu opieki weterynaryjnej, traktowanie w sposób humanitarny.
§ 6. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla
bezdomnych zwierząt lub przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie
usług weterynaryjnych.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) prowadzenie akcji promocyjnej o adopcji zwierząt bezdomnych, umieszczenie informacji
o możliwości adopcji zwierząt, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na
stronie internetowej urzędu gminy : http://www.kurow.eu ,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania właścicieli zwierząt.
§ 8. Usypianie ślepych miotów jest realizowane przez schronisko dla zwierząt lub podmiot
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych.
§ 9. 1. Na zapewnienie miejsca przetrzymania zwierząt gospodarskich wskazuje się
gospodarstwo rolne położone w Kurowie, ul. Blich 59.
2. Zakres umowy określa gotowość zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim oraz
dotyczy indywidualnych przypadków przekazania zwierząt pod opiekę.
§ 10.1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez umowę zawartą z lekarzem weterynarii
mającym możliwość świadczenia usług całodobowo – Gabinet Weterynaryjny
„AGAMA” w Końskowoli ul. Lubelska 89 24 – 130 Końskowola.
2. Usługa weterynaryjna wykonana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem
zwierzęcia obejmuje w zależności od potrzeby:
1) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia po zdarzeniu,
2) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu,
3) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego.
§ 11.1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Kurów zarezerwowanych na
rok 2014 w wysokości 2 300,00 zł.
2. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację podmiotowego
programu w trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust.1 nie będą wystarczające.

