Uchwala Nr 216IXXXIV/2018
Rady Gmioy Nowe Miasto
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie przyjcrcia "Programu opieki nad zwierzcrtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzllt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2018 roku."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

0 samorz~dzie

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie

zwierz~t

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co

nast((puje:

§ 1. Przyjmuje sUr "Program opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci
w

zal~czniku

zwierz~t

na terenie Gminy Nowe Miasto w 2018 roku, w brzmieniu okreslonym

do uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Zalqcznik
do uchwaly Nr 2161XXXIV12018
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 23 marca 2018 roku

opieki Dad

Program
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
na terenie Gminy Nowe Miasto w 2018 roku.

zwierz~tami

zwierz~t

Rozdzial I
Postanowienia ogolne
Podstaw'l prawn'l podjycia przez Rady Grniny Nowe Miasto uchwaly w sprawie "Programu

opieki Dad

zwierz~tami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie

Gminy Nowe Miasto w 2018 r.", zwanego dalej Programern jest art. 11a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz'lt. Program rna zastosowanie do wszystkich zwierz'lt
dornowych, w szczegolnosci psow i kotow oraz zwierz'lt gospodarskich. Wiykszosc dzialan
okreslonych w Programie dotyczy psow poniewaZ skala bezdornnosci tych zwierz'lt jest
najwiyksza w Grninie Nowe Miasto.

§1 Ilekroc w niniejszyrn Programie jest rnowa 0:
1) ustawie, naleZy przez to rozumiec ustawy z dnia 21 Slerprua 1997 r. 0 ochronie
zwierz'lt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840);

2)

Urz~dzie,

nalezy przez to rozumiec Urz'ld Grniny Nowe Miasto;

3) Gminie, nalezy przez to rozumiec Grniny Nowe Miasto;
4)

zwierz~tach

bezdomnych, naleZy przez to rozumiec zwierzyta dornowe lub

gospodarskie, ktore uciekly, zablClkaly siy lub zostaly porzucone przez czlowieka,
a nie rna rnozliwosci ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiek'l
trwale d014d pozostawaly;

5)

zwierz~tach

gospodarskich, nalezy przez to rozurniec zwierzyta gospodarskie

w rozumieniu przepisow 0 organizacji hodowli i rozrodzie zwierzqt gospodarskich;

6)

zwierz~tach

wolno

Zyj~cych,

(dzikich),

nalezy przez to rozumiec zwierzyta

nieudornowione zyj'lce w warunkach niezaleznych od czlowieka,

7)

programie, nalezy przez to rozurniec "Program opieki nad zwierzytami bezdornnymi
oraz zapobiegania

bezdornnosci

zwierz'lt

na

terenie

Gminy

Nowe

Miasto

w 2018 roku".
Rozdzial II
Cele i zadania programu

§ 2 Celem programu jest:
1. zapewnienie opieki nad zwierzytami bezdomnyrni,
2. zapobieganie bezdomnosci zwierz'lt na terenie Gminy Nowe Miasto,
3. edukacja rnieszkailc6w Grniny Nowe Miasto w zakresie humanitamego traktowania
zwierz'lt, odpowiedzialnej i wlasciwej opieki nad

zwierzytami, oraz adopcji

bezdomnych zwierz'lt.

§ 3 Zadania priorytetowe w ramach Programu to:
1. zapewnienie bezdomnyrn zwierzytorn rniejsca w schronisku dla zwierZ'lt,
2. sprawowanie opieki nad wolno zyj'lcyrni kotami, w tym dokarmianie,
3. odlawianie bezdomnych zwierZ'lt z terenu Grniny Nowe Miasto,
4. obligatoryjna sterylizacja alba kastracja zwierz'lt w schronisku dla zwierz'lt,
5. poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierz'lt,
6. usypianie slepych rniot6w,
7. wskazanie

gospodarstwa rolnego, w celu zapewnlerua

rnleJsca dla zwierz'lt

gospodarski ch,
8. zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeil drogowych
z udzialem zwierz'lt.
Rozdzial III
Odlawianie bezdomnych zwierz~t i zapewnienie im miejsca w schronisku

§ 4. 1 Gmina zapewnia opieky bezdomnym zwierzytorn dornowym to jest takim, kt6re
uciekly,

zabl~aly

siy lub zostaly porzucone i nie rna mozliwosci ustalenia ich wlascicieli lub

innych os6b, pod kt6rych opiek'l zwierzyta trwale dot'ld przebywaly.
2. Grnina prowadzi odlawianie zwierz'lt bezdomnych i zapewnia rniejsce w schronisku
zwierz'lt na podstawie zawartych um6w:
1) na odlawianie

bezdomnych zwierz'lt i dostarczenie

Specjalistyczna Lecznica Malych

ich

do

schroniska ze

Zwierz'lt Sklep Zoologiczno

- wydkarski,

ul. Mlodziezowa 17, 09 - 100 Plonsk
2) na przyjycie i utrzymywanie bezdomnych zwierz'lt z Fundacj'l "Centrum Ochrony
Srodowiska" z siedzib'l w Nasielsku, ul. D'lbrowskiego 18,

05-190 Nasielsk

zapewniaj'lC'l przyjycie i utrzymywanie wszystkich bezdomnych zwierz'lt z terenu
grniny, w celu zapewnienia irn bezterminowej opieki do czasu ich adopcji,
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3) Fundacja "Centrum Ochrony Srodowiska" przynajrnniej co pol roku
bydzie do Grniny infonnacjy

0

stanie zwierzqt,

0

przekazywac

ilosci adopcji oraz inne infonnacje

wynikajqce z umowy. Grnina w rniary potrzeb bydzie rnonitorowac dalszq sytuacjy
zwierzqt umieszczonych w schronisku.
3. Realizacja zadan odbywac siy bydzie w sposob nastypujqcy:
a) odlawianiern objyte bydq zwierzyta bezdornne, ktore uciekly, zablqkaly siy lub zostaly
porzucone przez czlowieka, jezeli nie rna rnozliwosci ustalenia wlasciciela lub innej
osoby, pod ktorej opiekq zwierzyta trwale dotqd przebywaly;
b) w przypadku plano wane go odlawiania bezdornnych zwierzqt glownie psow, bydzie to
podane

do publicznej wiadornosci na okres 21 dni przed planowanyrn tenninern

rozpoczycia ich wylapywania, w pozostalych przypadkach bydzie to odlawianie
interwencyjne;
c) uprawniony podrniot odlawiajqcy bezdornne zwierzyta zobowiqzany jest do ich
wylapywania w sposob sprawny i nie stwarzajqcy zagrozenia dla bezpieczenstwa
i porzqdku publicznego;
d) podczas akcji odlowu bezdornnych zwierzqt bydzie zapewniona opieka weterynaryjna;
e) odlowione zwierzyta umieszczone w schronisku, rnajq zapewnione wlasciwe warunki
bytowania zwierllj.t, zgodne z ich podstawowymi potrzebami oraz Sq elektronicznie
oznakowane (czipowane);

f) zwierzyta bezdornne z terenu Grniny Nowe Miasto, bydq poddawane obligatoryjnej
sterylizacji albo kastracji przez lekarza weterynarii, z ktoryrn Fundacja "Centrum
Ochrony Srodowiska" rna zawartq umowy na wykonywanie uslug weterynaryjnych
w schronisku dla zwierzqt;
g) zwierzyta bezdornne przekazywane przez Grniny do adopcji bydq poddawane
obligatoryjnej

sterylizacji albo kastracji oraz bydq elektronicznie oznakowane

(czipowane).

Rozdzial IV
Opieka nad wolno Zyj~cymi kotami

§ 5. 1 Opieka nad wolnozyjqcymi zyjqcymi kotami w tyrn ich dokarmianie realizowana jest
poprzez:
1) ustalenie miejsc, w ktorych przebywajq koty wolnozyjqce;
2) w miary rnozliwosci, szczegolnie w okresie zimowym zapewnienie rniejsca
schronienia oraz dostarczania kanny.
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3) podejmowanie interwencji w sprawach kot6w wolno zyjqcych,
2. Realizacja tych zadan odbywae si« b«dzie w miar« potrzeb, w porozumieniu

przy

pomocy os6b zglaszajqcych miejsca pobytu bezdomnych kot6w.

Rozdzial V
Usypianie slepych miot6w

§ 6.1. Usypianie sJepych miot6w :
1) usypianie slepych miot6w moze nastqpie wylqcznie przez lekarza weterynarii;
2) zwierz« usypiane musi bye traktowane do ostatniej chwili

zycia

lagodnie

i przyjami e, nalezy zaoszcz«dzie mu trwogi i dodatkowych udr«czen, sam zabieg
uspienia powinien bye wykonany przez ze Specjalistyczna Leczruca Malych Zwierzqt
Sklep Zoologiczno - w«dkarski, ul. Mlodziezowa 17, 09 - 100 Plonsk, w spos6b
humanitamy i dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierz«tami w Polsce;
3) zwloki uspionych zwierzqt mUSZq bye odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania
ich przez odpowiednie sruzby do tego przeznaczone.
Rozdzial VI
Edukacja i poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierz~t

§ 7.1. Edukacja mieszkanc6w gminy w zakresie humanitamego traktowania zwierzqt
realizowana jest poprzez:
1) zach«cenie nauczycieli w szkolach i przedszkolach z terenu gminy do wlqczenia tresci
programowych

w

dziedzinie

ochrony

srodowiska,

zagadnien

zwiqzanych

z humanitamym traktowaniem zwierzqt domowych i hodowlanych oraz standardami
opieki nad zwierz«tami, potrzebq ograniczania liczby zwierzqt poprzez sterylizacj«
i kastracj«;
2) wsp6lpraca z istniejqcymi organizacjami pozarzqdowymi, kt6rych statutowym celem
dzialania jest ochrona zwierzqt, oraz tworzenie korzystnych warunk6w do alctywizacji
mieszkanc6w Gminy w ramach dzialalnosci w tego typu organizacjach;
3) udzielenie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu
konkurs6w, akcji, prelekcji dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy na temat
humanitamego traktowania zwierzqt i zapobiegania ich bezdomnosci, we wsp6lpracy
z zainteresowanymi organizacjami pozarzqdowymi i instytucjami;
4) organizowanie konkurs6w, akcji, prelekcji dla dzieci i mlodziezy z terenu Gminy
Nowe Miasto na temat humanitamego traktowania zwierzqt i zapobieganiu ich
bezdomnosci we wsp6lpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarzqdowymi
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i instytucjami;
5) propagowanie adopcji zwierzqt;
6) prowadzenie akcji zachycajqcej wlascicieli ps6w i kot6w do wykonywania zabieg6w
sterylizacji i kastracji.
7) w celu poszukiwania

nowych wlascicieli dla bezdonmych zwierzqt, infonnacje

o zwierzytach, kt6re mogq bye adoptowane, bydq publikowane na stronie intemetowej
gminy we wsp6lpracy z lokalnymi mediami i organizacjami pozarzqdowymi.

Rozdzial VII
Zapewnienie miejsca dla zwierzllt gospodarskich

§ 8.1. W celu zapewnienia miejsca i opieki dla zwierzqt gospodarskich, gmina na podstawie
zawartego porozurnienia, wskazuje

gospodarstwo rolne w miejscowosci Zasonie 24,

09-120 Nowe Miasto nalezqce do Pani Anny Makowskiej. Gospodarstwo posiada pozytywnq
opiniy Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2. lednoczesnie z umieszczeniem zwierzqt w gospodarstwie gmina podejmie starania
w zakresie znalezienia nowego wlasciciela dla tych zwierzqt.

Rozdzial VIII
Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udzialem zwierzllt

§ 9. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udzialem bezdonmych zwierzqt, Gmina bydzie realizowala zgodnie z zapisami zawartymi
w urnowie zawartej ze Specjalistycznq Lecznicq Malych Zwierzqt Sklep Zoologiczno 
wydkarski, lek. wet. Stanislaw Szymczyk ul. Mlodziezowa 17,09 - 100 Plonsk.

Rozdzial IX
Finansowanie Programu

§ 10. 1. Koszty realizacji zadan okreslonych w niniejszym Programie ponosi gmina.
2. W corocznym budZecie Gminy Nowe Miasto, bydq uchwalane srodki finansowe na
realizacjy zadail zwiqzanych z przeciwdzialaniem bezdonmosci zwierzqt.
3. Zabezpieczenie srodk6w na 2018 rok okreslone zostalo w dz. 900 roz. 90095 § 4300
budzetu Gminy Nowe Miasto w kwocie 26 500,00 zl.
4. W ramach wyszczeg6lnionej kwoty zawierajq siy miydzy innymi:
a) koszty odlowienia i przekazania zwierzqt do schroniska - 23500,00 zl brutto,
b) koszty sterylizacji zwierzqt - 2300,00 zl brutto,
c) koszty zwiqzane z utrzymaniem bezdonmych zwierzqt we wskazanym gospodarstwie
rolnym - 200,00 zl brutto,
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d) koszty zwi'!Zane z zakupem kanny i dokannianie bezdomnych zwierz~t - 500,00 zl
brutto.
Rozdzial X
Postanowienia koncowe
§ 11. 1.

Wykonawc~

Programu jest Gmina.

2. Nadz6r nad

realizacj~

zapobiegania bezdomnosci

Programu opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz

zwier~t

sprawuje W6jt Gminy Nowe Miasto.

3. Funkcje koordynatora dzialan programowy w ramach Programu pelni Referat
Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.
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Uzasadnienie
do UCHWALY Nr 2161XXX1V/2018
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 23 marca 2018 roku

Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 slerprua 1997 r.

0

ochronie zwierzqt z

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.), Rada Gminy okresla w drodze uchwaly, corocznie do
dnia 31 marca, program opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzqt. Stanowi to wypelnienie obowi¢u zapewnienia opieki bezdomnym zwierzytom
przez gminy, wynikajqcego z art. 11 a ust. 1 ww. ustawy.
Program obejmuje swoim zakresem realizacjy takich zadafl jak:
- zapewnienie bezdomnym zwierzytom miejsca w schronisku dla zwierzqt;
- opieky nad wolno i;yjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- odlawianie bezdomnych zwierzqt;
- obligatoryjnq sterylizacjy alba kastracjy zwierzqt w schroniskach dla zwierzqt;
- poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt;
- usypianie slepych miotow;
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich;
- zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udzialem zwierzqt.
Niniejszy projekt programu zgodnie z art. Ila ust. 7 zostal przeslany do z zaopiniowania:
1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Plonsku,
2. organizacjom spolecznym. ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzqt,
dzialajqcym na obszarze gminy,
3. dzierZawcom lub zarzqdcom obwodow lowieckich dzialajqcym na obszarze gminy.
Majqc na uwadze powyzsze, podjycie przedmiotowej uchwaly w sprawie przyjycia Programu
opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie
gminy Nowe Miasto w 2018 roku, jest uzasadnione.

