
UCHWALA NR 143/XYn 020 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 9 marea 2020 r. 


w spume przyj~cia Programu opicki Dad zwierzfytami bezdomnymi oraz zapohiegania bezdomno§ci 
Zl\ierutt 08 terenie Gminy Nowe Miasta w 2020 roku. 

Na podstawie art. IS usl. 2 pkl. 15 uslawy zdnia 8 marea 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Oz. U. z 2019 r. 
poz. S06 zp6ro. zm.) iart.lIa ustawy zdnia 2 1 sierpnia 1997 r. oochronie zwierojl (Oz. U. z20 19r. 
poz. 122 z p6±n. zrn.) Rada Gminy Newe Miasto uchwala, co nastypuje: 

§ t. Przyjmuje s i~ Program opieki Dad zwierzylami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwief14t 
na terenie Gminy Nowe Miasto w 2020 roku, w brzmieniu okrd lonym w za t,!cznik\J do uchwafy. 

§ 2. Wykooanie uchwaly powierz.a siy W6jtowi Gmi oy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala wchodzi w tycie po upfywie 14 dni od doia ogloszenia w Dzienniku Urz,ydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

do UCHWALY Nr 143/XV/2020 


RADY GMlNY NOWE MIASTO 

z dnia I) marca 2020 r, 


Na podstawie art, II a ustawy z cinia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwlerZl!:t (Oz. U. z 2019 r. poz. 122 z 
p6zn. zrn. ) Rada Gminy okrdla w drodze uchwaly, corocznie do dola 31 m8rca, program opieki nad 
:cwierzertami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoki zwierZ<lt. Stanowi to wypelnienie obowiq.zku 

zapewnienia opieki bezdomoym zwienylom przez gmin~, wynikaj~cego z art . II a ust. I ww. ustawy. 

Program obejmuje swoim zak.resem realizacjer takich zadan jak: 
o<Uawiani.e bezdomnych zwie!'UIt z terenu Gminy Nowe Miasto; 
zapewnienie bezdomnym zwierz~lom miejsca w schroni sku dla zwierz.q.l; 
sprawowanie opieki nad WOIDO iyj'lcymi kotami, w tym dokarmianie; 
obJigatoryjna sterylizacja alba kastracja lWierzlll w schronisku dla zwierzllt; 
poszukiwanie wlascicieli dis bezdomnych zwierz<)l; 

usypianie slepych miot6w; 
wskazanie gospodarsrws rolnego, w celu zapewnienia mi ejsca dla zwierz'lt gospodarskich; 
zapewnienie calodobowej opieki weleryoaryjnej w przypadkach zdanen drogowych 

z udzialem zwiel"Zllt. 
Program opieki nad zwie~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci ZWiet"Ult, obejmuje 

r6wniez plan sterylizacj i lub kaslracji zw ierzllt w gminie oraz znakowania zwiel"UJl. PI4Y pelnym 
poszanowaniu praw wla.scicieli zwierUJt lub innych os6b, pod kt6rych opiek,! zwierzerta pozostajq.. 

Ni niejszy projekl programu zgodnie z art, II a us!. 7 zoslal przeslany do z zaopiniowania: 
I. 	 wlasciwemu powiatowemu lekarzowi welerynarii, 

2. 	 organizacjom spoJecznym. kl6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierz'lt, dzialaj,!cym na 
obszarze gmillY, 

3. 	 dzieri:awcom lub zaTUJdcom obwod6w lowieckich dziatajllcym oa obszarze gminy. 
Projekt uchwaly w sprawie przyjercia " Programu opieki nad zwi erz\!tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnoSci zwierz<JI" pozytywn ie zoslal zaopiniowany. 

Realizacja "Programu opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz<Jf ' 
wprynle na ograniczenie llosc! bezdomnych zwiern}t, a takZe na zmniejszanie populacji porzuconych zwieT'l4t. 

Majllc na uwadze powyZsze, podjercie przedmiolowej uchwaly w sprowie przyjycia 
"Programu opieki nad zwierzertami bezdonmymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwief'Zllt" na terenie gminy 
Nowe Miasto w 2020 rok\l, jest uzasadnione. 
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Zal~cznik 
do Uchwaly NT 143/xVI2Q20 
Rady Gmin y Nowe Miasto 
z dnia 9 marca 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWlERZI<;TAMI BEZDOMNYMJ 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZAT 


NA ROK 2020 W GMINIE NOWE MIASTO 


Rozdzial 1 

Pos(anowienia ogolne 


Podstaw", prawnl'l podj ycia przez Rad~ Gminy Nowe Miaslo uchwaty w sprawie "Programu opieki 

Dad zwiel7.A(taml bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzilt Da terenie Gminy Nowe Miasto 

w 2020 r." zwanego dalej Progtamemjest art. Iia ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 t. 0 ochronie zwierzEft. 

Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi i zapobiegania bezdomno~ci zwierzqt na tcreoie GroiDy 

Nowe Miaslo rna zaslosowanie do bezdomnych zwiel7...l1t domowych, w szczeg61no~ci do ps6w i kot6w oraz 

zwienllt gospodarskich. Wit;:kszo~c dziatan okreslonych w Progrnmie doryczy ps6w, poniewaz skala 

bezdomnosci Iych zwieTZlltjest najwiyksza w Gminie Nowe Miasto. 

§l lIekroc w niniejszym Programie jest mOWR 0: 

J) 	 ustawie, naleZy przez to rozumiec uSlaw~ z dnia 21 sierpn ia 1997 r. 0 ochronie zwiel7lJt (Dy U. z 

2019 r. poz. 121 Z OIlYL WL),' 

2) Urt¢zie, nalety przez to rozumiee Ul"Zi}d Omloy Nowe Miasto; 

3) Gminie, naleZy przez to rozumiec Gmine; Nowe Miasto; 

4) Straty Gminnej, naieZy rozumiet Straz GmiMIl Nowe Miasto; 

5) zwje~fach bezdomnych, naiei)' przez 10 rozumiec zwierz~ta domowe iub gospodarskie, kl6re 

ucieidy, zabll'lkaty sit;: lub zoslaty porzucone przez czlowieka. a nie rna mo.zliwosci ustalenia ich 

wlascicieia lub innej osoby, pod k16rej opiek~ trwaie dOI~d powstawaly; 

6) 	 zwie~tach gospodarsklcb, naleZy pruz to rozumiec zwierzt;:ta gospodarskie W rozumieniu 

przepis6w 0 organizacji hodowli i rozrodzie ZWiernjl gospodarskich; 

7) zwien:~tacb wolno tyjllcych (dzikicb), na1eZy przez to rozuruiec zwie~ta nieudomowione iyjl'lce w 

warunkacb niezaiei.nych od czlowieka; 

8) programie, naiety przez to rozumiec "Program opieki nad zwierzt;:tami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomnosci zwierZ<lt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2020 roku". 

Rozdrial2 

Cele i zadania programu 

§2. Celem programu jest: 

I) z.apobieganie bezdomlloki zwier74t; 

2) 	 zapewnienie opieki nad zwierz~tami bezdomnymi ; 

3) 	edukacja mieszkailc6w Gminy Nowe Miasto w zakresie humanitamego traktowania zwierz<Jt. 

odpowiedzialnej i wlasciwej opieki nad zwierzytami oraz adopcj i bezdomnych zwierz<Jt. 
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§3. Program obejmuje swoim zakresem realizacj~ nasu;pujljcych zadan: 

I) odlawianie bezdomnych zwjerz.lJ! Z lerenu Gminy Nowe Miaslo; 

2) zapewnienie bezdomnym zwie~lom miejsca w schronisku dla zw ierzqt; 

3) sprawowanie opieki nad wolno tyj'lcymi kotami, w tym dokarmianie; 

4) obligatoryjna sterylizacje albo kastracja zwiel'2<Jt w schronisku dla zwierzllt; 

5) poszuk..iwanie wtascicieli dla bezdomnych zwieTZ<JI; 

6) usypianie slepych miolow; 

7) wskazanie gospodarstwa ro lnego w celu zapewnienia miejsca dla ZWierzlJl gospodarskich; 

8) zapewnienie catodobowej opieki weteryoaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 

z udziatem zwierz'lt; 

9) plan sterylizacji lub kaslracji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierz<jt w Gminie Nowe 

Miasto, przy pelnym poszanowaniu praw wlak icieli zwiel'Z1}t i innych os6b. pod kt6rych opielut 

lWierz~ta pozoslajq . 

Rozdzial3 

§4. Odlawianie bezdomnych zwierzllt i zapewnienie im miejsca w scbronisku 

I. Odlawianiu podlegaj'l zwierzr;la domowe i gospodarskie. ktore uciekJy, mbl'lkaJy sit; lub zostaJy ponucone 

przez cztowieka. a nie istnieje moiiiwosc ustalenia wlaSciciela lub innej osoby, pod kt6rej opiek'l zwierzr; 

dotltd pozostawalo. 

2. Gmi na prowadzi odtawianie zwierzljl bezdomnycb i zapewnia mieJsce w schronisku dla zwie~t na 

podstawie mwartych u.m6w: 

I) na odlawianie bezdomnych lWierZl}1 i dostarczenie ich do schroniska ze SpecjalistycZIl'l LeczniC4 

Matych Zwierz.i1t Sklep Zoologiczno - W¢karski, ul. Mlodzietowa 28c. 09 - 100 Ploftsk; 

2) 	 na przyjftcie i utrzymywanie bezdomnych zwierz.i11 z Fundacjlj "Centrum Ochrony Srodowiska" 

z siedziblj w Nasielsku, ul. D~browskiego 18, 05-190 Nasielsk prowadz<jcej Scbronisko dla 

bezdomnych r.vieTZlJt w Chrcynnie 142, 05-190 Nasielsk zapewniaj'lc.!! przyj~cie i utrzymywanie 

wszyslkich bezdomnych zwierz.<}1 z terenu gminy, w celu zapewnienia im beztenninowej opieki do 

czasu ich adopcji; 

3) 	 Fundacja "Centrum Ochrony Srodowiska" przynajrnniej co p61 roku przekazuje do Gminy infonnacjft 

o stanie zwierLl}\, a ilo~cj adopcji Oraz inne infonnacje wynikajllce z umowy. Gmina w millr~ potrzeb 

b~ie monilorowac dalsZ'l sytuacj~ zwiern}\ umieszczonych w schronisku. 

3. Realizacja zadan odbywac si~ bltdzie w spos6b nast~puj!lcy : 

I) odlawianie zwierz'lt bezdomnych na tereme Gminy Nowe Miasto ma charakter slaty, realizowane jest 

na podstawie zgloszen, kt6re sit weryflkowane przez pracownika Urz~du Gminy; 

2) 	 bezpo~rednio po wylapaniu zwierzycia, wylapujqcy bezdomne zwierzyta domowe (gospodarskie) 

sprawdza ezy zwie~ jest oznakowane, w przypadku zwie~1 domowych r6wniet w zakresie 

trwatego oznakowania mikJochipem; 
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3) uprawniony podmiot odlawiajqcy bezdomne zwierzyta zobowi~zany jest do ieh wyJapywania w spos6b 

sprawny i nie stwarzaj'lcy zagrozenia dla bezpieezenstwa i porzlJdku publicznego oraz zapewnia opieky 

welerynaryjn~; 

4) wylapywanie zwienql odbywac siy ~zie przy utyciu specjalistycznego sprzyru do wylapywania 

zwiefZll l; 

5) 	 zwierzf,:ta ~d<1 przewoione do schroniska odpowiednim srodkiem transportu, zgodnie z wymogami 

ustawy 0 ochronie zwiern}t. OOowione zwierzf,:la dornowe podlegaj<l przewiezieniu do schroniska, 

natomiasl zwierz~ta gospodarskie podlegajiJ przekazaniu do gospodarsrwa rolnego wskazanego w § 9; 

6) bezdomne zwjerz~ umieszczone w sehronisku zostaje poddane 15 dniowej kwarantannie, w 

pomieszczen;ach przeznaewnych do tego eelu, a nastypnie szczepieniu oa wkieklizny; 

7) przeprowadzanie obJigawryjnej sterylizacji i kaslraeji bezdomnycb ps6w, po okresie kwarantanny, 

zgodoie z zaleceniami lekarza weterynarii, nie p6iniej, niz przed oddaniem zwierz1l1 do adopcji; 

8) 	 zabiegu kastracji albo sterylizacji nie przeprowadza si~ u zwieTZ<l:t, U kt6rych lekarz welel)'narii 

srwierdzil choroby uniemozli wiajqcq jego prz.eprowadzenia bqdz jeteli zwierzy jest zbyt mlode (nie 

jestjesz.cze dojrzale ptciowo); 

9) 	 odlowione zwierzyta wnieszezooe w sctuonisku, majll zapewnione wlaseiwe warunki bylowan.ia 

Z'.Yierujt, zgodne z ieh podstawowymi potrz.ebami oraz. S<J elektronicznie oznakowane (cz.ipowaoe) z. 

wpisem do bazy zwierzqt oznakowanyeh; 

10) zwier~ta bezdomne przekazywane przez GmiD.~ do adopcj i ~dll poddawane sterylizacjilkaslJacji omz 

brrd4 elektronicznie znakowane (czipowane) . 

Rozdztal4 


Opieka nad ,""olno tyjllcymi kotami 


§s. I. Opieka nad wolno tyjllcymi kotami, w tym ieh dokarmianie realizowanajest poprzez: 

I ) uSlalenie miejse, W kt6ryeh przebywajll koty wolno tyjqce; 

2) w roiary mo:tliwo~i, szezeg61nie w okresie zimowym zapewnienie miejsea schronieoia oraz 

dokarrniania; 

3) podejrnowanie inlerwencji w sprawaeh kot6w wolno tyjqcych. 

2. Grnina Nowe Miasto w ramaeh opieki nad wolno iyjqeymi kotami w ramach posiadanych ~rod..k6w 


finansowych, zapewni r6wniez sterylizaej~ lub kastraej~ zwierZl}t. 


Zabieg sterylizaeji lub kastracji ko16w wolno iyjlJcyeh oraz ieh leczenie realizowane bydzie przez lek. wet. 


Stanislawa Szymczyka - Speejalistyczna Lecznica Ma1ych Zwiel'Ult SkJep Zoologiczno - Wydkarski, 


Mlodzie:towa 28c, 09 - 100 Plonsk. 


3. Realizaeja Iych zadan odbywac sit; br;dzie w roiary potrzeb, w poroz.umieniu przy pomocy os6b 


zglaszaj~cyeh miejsca pobyru kot6w wolno tyjqeych. 


RozdzialS 


Usypianie ilepyeh miol6w 


§6. Usypianie slepych miot6w: 
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1) usypianie ~lepych miot6w moze nastqpic wyl,!cznie przez lekarza weterynarii; 

2) zwierzy usypiane musi bye traktowane do ostatniej chwili tycia tagodnie i przyjainie, naJety 

zaoszczydzie rou trwogi i dodatko\.V}'ch udryczen; 

3) 	 zabieg usypiania stepego miotu zgodnie z umow'!: wykonywa6 bydzie lek. wet. Stanislaw Szymczyk 

Specjalistyczna Lecznica Malych Zwierzllt SkIep Zoologiczno - Wydkarski, ul. Mlodzietowa 28c, 09

100 Plonsk, w spos6b humanitamy i dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzytami w 

Polsce; 

4) zwloki uspionych zwierz<:!.t mUSZli bye odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania icb przez 

odpowiednie shrlby do tego przeznaczone. 

Rozdzial6 

Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzllt 

§ 7. Poszukiwanie wta~cicieli dla bezdomnych zwierz<Jt realizowanejest poprzez: 

I) 	 Schronisko, w ramach podpisanej umowy do poszukiwania nowych wla~cicieli i przekazywanie 

zwierz'!:t do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnic im naleZyte 

warunki bytowe. 

2) 	 Lekarza weterynarii, z kt6rym W6jt Gminy Nowe Miasto zawad umowy na sprawowanie opieki 

weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzytami z terenu Gminy Nowe Miasto. 

3) 	 Ogtoszenia umieszczane na stronie intemetowej Ominy Nowe Miasto www.ugnowemiasto.pt. w 

zakJadce "Bezdomne zwierzyta." 

Jezeli nie uda siy ustali6 wlasciciela psa, a zglosi siy osoba chytna do przejycia opieki nad nim, z osobq 

adoptuj,!:c,!: zwierzy zostanie zawarta umowa adopcyjna, kt6rej wz6r stanowi (za1llcznik 1) do 

niniejszego Programu. 

4) Osobom adoptujqcym bezdomnego psa Jub suky, gmina zapewni: 


a) sterylizacjy lub kastracjy, 


b) elektroniczne oznakowanie zwierzycia (czipowanie), 


c) uspienie ~lepego miotu, w prqpadku zaadoptowania szczennej suki. 


5) Organizacje pozat"Z'l:dowe - poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych. 

Rozdzial7 

Edukacja w zakresie ochrony zwierzllt 

§ 8. Edukacja Olieszkailc6w gminy w zakresie humanitamego traktowania zwierz'!:t realizowana jest poprzez: 

1) 	 zachycenie nauczycieli w szkolach i przedszkolach z terenu gminy do whlczenia tre~ci programowych 

w dziedzinie ochrony srodowiska, zagadnien zwi'!:zanych z humanitamym traktowaniem zwier7..!lt 

dOOlOwych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzytami, potrzeb,!: ograniczania liczby 

zwier7..!lt poprzez sterylizacjy i kastracjcr; 

2) 	 wsp6lpraca z istniej,!:cymi organizacjami pozarz<Jdowymi, kt6rych statutowym celeOl dziaJania jest 

ochrooa zwierzf)t omz tworzeoie korzystnych warunk6w do aktywizacji mieszkanc6w Omioy w 

ramach dziatalno~ci w tego typu organizacjach; 

3) 	 udzielenie pomocy (n:eczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkurs6w, akcji, 
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prelekcji dla dzieci I mlodziety z terenu gmin y oa temat hwnanitamego traktowania zwiernj.t 

i zapobiegania ich bezdomnosci, we wsp6tpracy z zainteresowanyrn i organizacjami 

pozarz..t}dowymi i iostytucjami; 

4) propagowanie adopcji zwieTZ<Jt; 

5) prowadzenie akcji zachycaj~cej wlascicieli ps6w kot6w do wykonywania zabieg6w sterylizacji 

i kastracj j. 

Rozdzial8 

Zapewnienie miejsea dla znierzl4t gospodarskieh 

§ 9. W celu zapewnienia miejsca i opiek i dla bezdomnych zwierzcp gospodarskich lub odebranych 

wla~icielowi zgodoie z art. 7 pkt. I uSlawy 0 ochron;e zwie"~t, Gmina na podstawie zawartego Porozumienia, 

wskazuje gospodarstwo rolne Pani Anny Makowskiej w miejscowosci Zasonie 24, 09· 120 Nowe Miasto. 

Rozdziat9 

Zapewnienie ealodobowej opieki weteryna ryjnej w przyplldkach zdarzen drogowycb 

z udzialem z"ier14t 

§10.1. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem 

bezdomnych zwierU)t, Gmina bydzie realizowala zgodnie z zapisami zawartymi w umowie z lek. wet. 

Stanislawem Szymczykiem prowadzllcym dzialalnosci pod nazwij Specjalistyczna Lecznica Malych ZwierzlJt 

Sklep Zoologiczno - W~dkarski, ul . Mlodzietowa 2Sc, 09 - 100 Plonsk. 

2. W przypadkach, kiedy c i~Zki stan zwierlcrcia oie pozwala na przewiezienie do lecznicy, lekarz weterynarii 

przyjeZdza na miejsce zdarzenia. 

Rozdzial 10 

Plan sterylizacji lub kast['aeji oraz eJektroniczne znakowanie (czipowanie) zwie['Ult w Gminie Nowe 
l\1jasto 

§ 11.I. Wykonaoie zadania poJegaj~ce&o na stery lizacji lub kastracji oraz elektroniczne zoakowaoie 

(czipowanie) z wpisem do bazy zwief"Zc1t oznakowanych posiadajllcych wlascicieli realizowane jest poprzez 

sfinansowanie w wysoko~ci 100% koszt6w slerylizacji lub kastracji omz elektroniczne znakowanie 

(czipowanie) ps6w i kotow z lerenu Gminy Nowe Miasto. 

2. Sfwansowanie zabiegu stery lizacji lub kastracji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) psa/kota 

przysluguje tyJko wla~cicielom zwier'Ult zamieszku;llcych na stale w Gminie Nowe Miasto . 

3. Zabiegi slerylizacji lub kaslracji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) sfinansowane s4 tylko 

wla~cicie lom, kt6rzy dopetnili obowi¥ku zaszczepienia zwierz~c ia przeciw wSciekJi tnie. 

4. Wla~cicieJ wiycej nli. jednego zwie~cia w ci<lgu roku budzetowego moze wykonac zabieg u jednego 

ZWler~cla. 
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5. W celu uzyskania dofinansowania wlaSciciel zwierzcrc ia zloty w U~dzie Gminy w Nowym MieScie 

wniosek (za!llcznik nr 2) oraz okaze aklualne zaswiadczenie potwierdzajqce zaszczepienie zwierzcrcia 

przetiwko w~ciekliZnie. 

6, Wnioskodawca zobow iqzuje sicr we wlasnym zakresie doslarczyc zwierz~ do gabinetu wClcrynaryjnego 

i odebrac go po przeprowadzonym zabiegu ora2 objllc opiek.<} okreslonq przez lekarza weterynarii. 

7. Wla~ciciel zwierz~ia, ktorego wniosek 20slal rozpoznany pozytywnie, zoslaje skierowany na zabieg w 

gabinecie weterynaryjnyrn, z kt6rym Omioa rna podpisanq umowy. 

8. Nieodplatny zabieg sterylizacjilkastracj i oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) psalkota zostani e 

uregulowany na podstawie raklury wystawionej na Gmin~ Nowe MiaSIO pr.lez lekarza weterynarii , kt6ry 

wykonal zabieg. 

9. Dofinansowanie b¢.zie udzielane, wnioskodawcom speiniajqcym warunki, w kolejno~ci skladanycb 

wniosk6w. 

10. Zabiegi slerylizaej i lub kaslraeji oraz elektroniezne lJlakowanie (ezipowan ie) przeprowadzane b~d<} do 

moroentu wyczerpania ~rodk6w finansowych przeznaczonych na Icn cel w budtecie Gminy. 

Rozdzial 11 
Finansowanie Prograrou 

§ 12. I . Koszty realizacji zadan okreSlonych w niniejszyro Programie ponosi Gm ina. 

2. W budzecie Gminy Nowe MiaSIO nn rok 2020, zostaly zapewnione ~rodJc i a wysokoSci 41 000,00 zl oa 

realizacjer zadaO. zwillZanych z Programem opieki nad zw ierz'rtami bezdomnymi i zapobiegania bezdomnosci 

zwiel"Zllt. 

3. W ramach wyszezeg61nionej kwory zawierajq siy mi'rcizy innymi: 

a) koszty odlowienia j przekazania zwie~t do schroni ska - 30400,00 zl brutto: 

b) koszty opieki nad wolno tyj!Jcymi kotam i. w tym dokarmianie - 1000,00 zl bruno; 

c) koszry sterylizacji Ikastracji zwierUjt - 3500.00 zl bruno; 

d) finansowanie zabieg6w stery lizacj i lub kasO'aeji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) ps6w i 

kOIOW posiadajlJcych wJaScicieli - 5000,OOzl brutto; 

e) koszty zwiq.zane z zapewnienieOl miejsca dla zw iefZ'J! gospodarskich - 250.00 zl bruno; 

f) dzialania edukacyjne - 100,00 zl brutto; 

g) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udziatem zwierU}t -550,00 zI; 

h) usypianie s lepych miot6w - 200,00 zl. 

Rozdzial 12 

Postanowienia koncowe 

§ 13. 1.Wykonawq Programu jest Gmina. 

2. Nadz6r nad realizacji) Programu opiek.i nad zwierz~lami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno.sci 

zwierzqt sprawuje W6j t Ominy Nowe Miasto. 

3. Funkcje koordynatora dzialan programowych w ramach Programu peroi Rererat GOS~lki'" 'll' l. l( I V ).
Komunalnej , Prz.estrzennej i Ochrony Srodowiska. 1/1~\Y(J1

. h.1'~' 
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Zat<jcznik nr I 
do "Programu opieki nad zwierz~lami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno~ci 
zwieT"Zllt na lerenie Ominy Nowe Miaslo w 2020 r. 

UMOWA ADOPCYJNA 

zawarta wdniu . ....... .. ......... .. ......... wNowym Midcie pomi~dzy: 


GMINI\ NOWE MIASTO ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe MiaslO NIP 567·l7-86-697 REGON 130378284 

reprezentowanlJ przez Stawomira Dariusz ZaJewskiego - W6jta Omioy Nowe Miasto zwanlJ dalej "OddajlJcym 

do adopcjj" 

a 

lmi~ ....... . ..................... Nazwisko ..... ...... ... ..... . 

Ad.res zamieszkania . ... ......... . 

Seria i or dowodu osobislego . . ... . .. . .. , orIeL .. ..... 

zwanym(ll) da[ej w umowie "Adoptuj<jcym" 

§l 

I. Oddaj<jcy do adopcji oddaje Adoptuj~cemu zwierz~ z gatunku ............. rasa ................ . 


plel ......... .. . ........ ma~c .. .. .................... . .... wiek ok. 


cechy charakterystyczne ..... 


2. Oddaj<jCY do adopcji, przekazuj<jc zwierzy do adopcji zupewni AdoptujlJcemu steryJizacj~ lub kastracjy. 

3. Zabiegi weterynaryjoe, 0 kt6rych mowa w § I us!. 2 b~<4 wykonywane w gabinede weterynaryjnym 

wsk.azanym przez Oddaj<jcego do adopcji oa jego zlecenie, na podstawie odrybnej umowy. 

§2 

Adoptuhcy bior<jc pod stal<j opiek~ zwierzy dornowe, opisane w § 1 us!. 1 umowy zobowill2uje si~: 

I . Doslarczyc 03 wlasllY koszt. w lenninie I m-ea cd daty zawarcia umowy zwierzy do gabinelu 

weterynaryjnego. 0 kt6rym mowa w § I ust.3, w celu przeprowadzenia zabiegu weterynaryjnego, 0 kt6rym 

mows w § lust. 2. 

2. Zapewnic zwierzyciu pomieszczenie chroni<jce je przed zirnnem, upalami i opadami atmosferycznymi, 

:z dosl~pem do swiatia dziennego, UU10iliwiajlJce swobodn<j W)iao~ pozycji cia la , odpowiedni'l kanntf i staty 

dosttfp do wody zdatnej do picia oraz legowisko. 

3. Zapewnic zwierz~iu stallJ opiekl( medyczno-weterynaryjnq , w tym dokonywac obowi¢owych szczepien 

ochronnych. 

4. UtrzymywBc lWierz~ (dotyczy psa) w granicach wiasnej posesj i, w spos6b uniemotliwiaj<jcy mu 

samodzieloe jej opuszczenie, a w przypadku trzymania zwier:z~cia oa uwi~zi, zapewniarua uwil(zi nie kr6tszej 

nii 3 melry, na czas nie dlut.szy nii 12 godzin w ci<}gu doby. 

5. Przetrzymywac zwierz~ poza terenem wlasnej nieruehomosci (dotyczy ps6w) wyllJcznie na smyczy Jub w 

kagancu. 

Strollll 1 



6. Nie odsprzedawa¢ ani let nie przekazywac adoplowanego zwierz~eia w eharakterze prezeotu lub towaru 

wymiennego osobom trzecim. 

§ ) 
I . Oddaj~cy do adopcji zwierz~ zaslrzega sobie prawo przeprowadzania inspekcji w nowym miejscu pobyru 

adoptowanego zwierz'fcia. 

2. W przypadku s(\Vierdzenia zlego traktowania zwierzttcia, Adopruj<'!cemu grozie b~dzie grzywna, kara 

ogrnniczenia wolnosci alba pozbawienia wolno~ci do lat 2, a w priYpadku dzialania ze szczeg61Dym 

okrucienstwem do lat 3, zgodoie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 oehronie zwiern}t CDz. U. 

z 2019 r. paz. 122 z p6in. zm.). 

§4 

I. Adoptujqcy oie mote zrezygnowac z powierzonej mu opiek.i nad zwierz~ciem. 

2. Nie wolno mu porzueie zwierz~cja. oddac lub odsprzedac go do skJepu zooiogicznego, schroniska dla 

zwier'llli lub laboratorium badawezego, cyrku ilp. 

3. Jedynym warunkiem odst<,!pienia ad niniejszej umowy jest znalezienie przez Adaptujqcego ionego opiekuna, 

kt6ry obej mie adoptowane przez niego zwierzy troskliw'l i odpowiedzia lnCl opie\<.& , przyj mie na si eble wszetkie 

zobowiqzania zawarte w niniejszej umowie, zawierajqc z Gmioll Nowe Miaslo nowq umow~ adopcyjnq 

w zakresie przejt(cia opiekl nad tym zwierz~ciem . 

§ 5 

I. Niniejsza umowa jest zobowiqzaniem adopcyjnym, a oie umow<} kupna - sprzedaZy zwierz~cia. 

2. W sprawach nieureguJowanych oiniejsZlJ umow<} maj<} zastosowalli e przepisy Kodeksu Cywi1nego. 

3. Wszelkie zmiany Irdcl umowy wymagajq fonny pisemnej pod rygorem oiewatnosci. 

4. Wszelkie spory powstaie w wyniku realizacji umowy rozstrzygane byd1J przez S1Jd miejscowo wlasciwy din 

Oddaj~ce80 do adopcji. 

5. W przypadku orzeczenia przez sijd przepadku zwierzycia, oiniejsza umowa ulega oatychmiastowemu 

rozwiqzaniu. a Adoptuj'lcy ZObOWl'lzany jest w terminie 7 doi ad dnia uprawomocnienia siy orzeczenia s<,!du, 

zwr6cic Oddaj<}cemu do adopcji, koszry Jaki e Oddai<'!cy do adopcji poni6s1, 0 k16rych mowa w § I. 

§6 

Umowy sporz!jdzono w 2 jednobrzmi~cych egzemplarzach: jeden dla Oddajqcego do adopcji 

ijeden dla Adopruj'lcego. 

Oddaj<}cy do adopcji AdoplUjqcy (cZYlelny podpis) 

Wyraiam zgodr na pnerwananie moich danych osobowych przez adminiSlralora danych osobowych 
W6jla Gminy Nowe Miasfo ul. Apfeczna 8, 09-110 Nawe Miasla. 
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Zgoda no przetwarzanie danych asobowychjesl udzielona dobrowolnie no pods/Gwie arl. 6 us!.J /if, a 
rozponqdzenia Porlamenlu Europejsk.iego i Rady (UE) 20161679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
os6b }lZ)Icz"ych IV zwiqz/.:u z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodllego przep/ywu lakich 
danych araz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqtizenie 0 ochronie danych, dale): ROOD). 
POfwierdzam olrzymanie od Admiffislralora Donych osobowych zalqcznika informacyjnego zgodnie arl, J3 
usl.l i US/. 2 RODO. z klorym sir; zopoznalem i przyjqlem do wiadomoSci. 

Jesfem swiadoma/y. te przys/uguje mi preMo do kon/roli donych, dOSlfpu do ieh (reici oraz prawo do kh 
poprawiania i USIMonia. 

Wyraiam zgodf no wykorzyslanie moieh donyeh osobowych IV eelaeh zwiqzanych z realizacjq 
"Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi orm zapobiegania bezdomnosci zwierzqf no terenie Gllliny 
Nowe Miaslo na rok 2020". 
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Zal.~cznik nr 2 
do "Programu opieki nad zwie~taOli 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno~ci 
zw iernjt na terenie Gminy Nowt Miasto w 2020 r. 

Imi~ i nazwisko 

Adres zamieszkania 

Telefon 
W6jt Gminy Nowe Miasto 
ui. ApteC7.D&8 
09-120 Nowe Miasto 

WNIOSEK 
o slinansowanie zabiegu steryUzacjilkaslracji i elckt roniczne znakowanie (czjpowanie)" kOla/p,a* 
w ramacb ..Programu opieki nad lWie~taml bezdomnymi oraz zapobiegllnia bezdornnoict zwierz4t oa 
Icreoie Gminy Nowe Miasto w 2020 roku", przyj~(ego uchwall1 Rady Gmioy Nowe Miasto z dnia 
...... ...... .......(Dz. Un Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz....... . ... ). 

Zwracam silf 0 sfinansowanie planowanego zabiegu steryli zacj ilkastracj i i elektroniczne makowanie 

(czipowanie)* psalkota*, kt6rego j estem wlascicielem. 

In raonacjc 0 posiadanym zwie~ciu : 

GatuDek zwierzycia 

Rasa 

Wiek .... ... .... . 


PIe< ... ...... .... . 


Miejsce przebywania zwierzycia ................................................... ... . 


Zalacznik: 

I . Oswiadczenie 

Wyrazom zgod,/- no przetwononie moieh danyeh osobowyeh pnez adminiSlra foro donyeh osohowyeh 
W6j/a Gminy Nowe MiQSlo ul. Apfeezna 8, 09~ 120 Nowe Mias/o. 

19OOa na przeflt.'Orzanie donyen osobowych jesl udzie/ona dobrowolnie no podslawie orl. 6 ust. J /it. a 
rozporzqdzenia Parlamenfll Europejskiego i Rody (UE) 20161679 z 27 kwietnio 2016 r. w sprowie ochrony 
osob fizycznyeh w zwiqzku z przetwarzaniem donyelt asobowych i w sprawie swobodnego pneplywu fakieh 
dOl/yeh oraz uehy/enia dyrelaywy 951461WE (ago/ne razporzqdzenie 0 ochronie danych, dale): RODO) . 
Pofwierdzom olrzymanie ad Adminislralora Donyeh osoboIVyeh zalqeznika informaeyjnego zgodnie orr. 13 
ust. } just. 2 RODD, z ktorym si,/- zapoznalem i przyjQlem do wiodomosci. 

Jeslem iwiadoma/y, te przysluguje mi prawo do konlroli donyeh, dos f?pu do ieh Iresci oraz prQ\YO do ich 
poprawianio i usuwania. 

Wyraiam 2.godf no wykorzyslonie moich donych osobowych w eelach rwiqzanych z realizQcjq 
..Programu opieki nod Zl"vierz,/-tami be2domnymi araz zapobiegonia bezdomfioSci zwierzqf na lerenie Cminy 
Na weMiaslO norok 2020 ". 

(Miejscowosc i dola) (ezylelny podpis wtlioskodawcy) 
• Niepotrzebne skreslit ). l(1 \CY 

G~ 
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O~wiadczenie 

dotyCZIlCe wykonania zabiegu weterynaryjnego 


w ramacb "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdornDo~ci zwierZljt nft 

te reoie Cminy Nowe l\'Uasto w 2020 roku" 


OSwiadczam, te za[J) ieszkuj~ oa tereoie Gmin)' Nowe Miasto i jestem wlaScicielem psa/kow*, kt6rego 
zamierzam poddac zabiegowi sierylizacjilkastracji* i eleklToniczne znakowanie (czipowanie)* , 

Wyraiam zgod/f na wykonanie zabiegu w Specj alisrycznej Lecznicy Malych Zwierz<J1 SkJep Zoologiczno 

- W~dkarsk.i, ul. Mtodzietowa 28c, 09 - 100 Plonsk. oral oa warunki finaosowania zabiegu przez Gmin~ Nowe 
Miasto. 

I. Imilf i nazwisko wlakiciela zwie,,~ia seria i nr do"--umenlu loisamoki: 

2. Adres zamieszkania wlasciciela zwierz~cia, numer telefonu 

3. Gatunek zwierzc;cia, plee, wiek, znak.i szczeg61ne 

4. Rodzaj zabiegu do wykonani a: 
a) sterylizacja* 

b) kastracja* 
c) elektroniczne znakowanie zwierzycia (czipowanie) 

5. Pned wykonaniem wskazanego zabiegu zobowi~zuj y Sly do okazania lekarzowi weterynarii aktualnego 

zaSwiadczenia 0 szczepieniu psa przeciwko wsc iekliinie. 

Wyraiam zgod~ na przetwarzanie moich donych osobo"'ych przez adminiSfrOloro danyeh osobowyeh 
przez W6jla Gminy Nowe Miaslo //1. Apteezna 8, 09-120 Nowe Mias/o. 

Zgoda no przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnic no pocislawie orl. 6 usl.l lit. 0 

rozporzqdzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27 kwiemia 2016 r. w sprawie oehrony 
os6b fizycznyeft w zwiqzku z przelwarzaniem danych osobowyeh i w sprawie S'wobodnego pneplywu tokieh 
danyeft orm uefty/enia dyrektywy 951461WE (ogolne rozporzqdzem'e 0 oehronie danych, dale): RODO). 
Potwierdzam otrzymanie od AdminiSlratora Danyeh osobowych zalqcznika injormacyjnego zgodnie art. 13 

ust.1 i usl. 2 RODO, z klorym sifj zapoznalem i pnyjqlem do wiadomolci. 
Jestem swiadomaly, ie przysluguje mi prowo do kOnfro fi danych. dOSlfPII do iell treid oraz prawo do ieh 

popr«wiania i usuwania. 
Wyraiam zgod? na wykorzystanie moieh donyeh osobowych w celach zwiqzanych z realizacjq 

,,,Programu opieki nod zwierzfjtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci nvienqt no terenie Gminy 
Nowe Miasto no rok 2020". 

(Miejscowosc, data) (podpis wloScicielo nvierzfciaj 
.. nieporrzebne skre~lic 

, ,. . ' l (') 

@~ 
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