
Wykaz danych kontaktowych dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2014r.” 

1. Numer kontaktowy do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Gminy Turawa:

Nazwa Referatu Dane kontaktowe:
  Referat Gospodarki

Nieruchomościami, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

        77/ 4212 072 wew.105  lub
77/ 4212 072 wew.104

Adres Urzędu Gminy:
Turawa, ul. Opolska 39c
46-045 Turawa 

tel. 77/ 4212 012
       77/ 4212 109
fax. 77/ 4212 073
e-mail: ug@turawa.pl 

2. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi:

Nazwa Dane kontaktowe:

PUPHW „Gabi” Gabriela Bartoszek 506-132-566

3.  Lekarz  weterynarii  zapewniający  opiekę  weterynaryjną  w  przypadkach  zdarzeń  z  udziałem
bezdomnych zwierząt domowych: 

Nazwa Dane  kontaktowe:
Doggy Dream
Lek. wet. Anna Jezierska - Kupka

 Lekarz weterynarii dyżurny: 691-855-548
  Gabinet weterynaryjny:
→ Opole 
Doggy Dream
ul. Niemodlińska 19
45-710 Opole (Pawilon Karo), tel. 691-855-548
→ VET  AMBULANS  (profesjonalnie  wyposażony
ambulans weterynaryjny) 

W  ramach  realizacji  przedmiotowego  Programu  Gmina  Turawa  współpracuje  z  następującymi

podmiotami:

1. w  zakresie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej w  przypadkach  zdarzeń  drogowych

z udziałem zwierząt na terenie Gminy Turawa - Doggy Dream lek. wet. Anną Jezierską-Kupka. 

2. w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt oraz  zapewnienia miejsca w Schronisku dla

Zwierząt  -   PUPHW  „GABI”  Żędowice,  posiadającym  zezwolenie  Wójta  Gminy  Turawa

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

mailto:ug@turawa.pl


3. w zakresie  zapewnienia  wyłapanym zwierzętom przez ww podmiot  miejsca w Schronisku

dla Zwierząt  -  Fundacją S.O.S dla Zwierząt  z siedzibą przy ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów

-Maciejkowice.

4. w zakresie zapewnienia  usuwania  i  utylizacji  padłych  zwierząt  -  „Farmutil  HS”S.A.

ul. Pustkowska 18, Węgry 46-023 Osowiec.

5. w  zakresie  zapewnienia  miejsca  dla  bezdomnych  zwierząt  gospodarskich –  gmina

współpracuje z właścicielem gospodarstwa rolnego, który  zadeklarował współpracę w tym

zakresie.

6. wydatkowanie środków finansowych  przeznaczonych na realizację Programu odbywa się

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz

optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie

umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.


