
UCHWALA NR 1961XXllm021 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 29 marca 202 1 r. 

w sprawie pnyj~ia Programu opieki nad zwierz~tami bezdomoymi omz upobiegania bezdomnosci 
'Z'Wierqt na lerenie Gmioy Nowe Miaslo W 2021 roku. 

Na podstawie art.IS ust. 2 pkt. 15 ustawy zdnia 8 mares 1990 r. 0 samomtdzie gminnym (Ij . Dz. U. 
z2020 r. poz. 713 z p6in. zm.) i art. lla ustawy z dnis 2 1 sierpoia 1997 r. 0 ochronie zwierz.C\( (Lj. Dz. U. 
22020 r. poz. 638) Rada Gminy Nowe Miaslo uchwala, co naslc;:puje: 

§ t. przyjmuje si~ Program opieki nad 2Wien:~tami bezdomnymi Oral zapobiegania bezdom n oSci zwiel7..ll1 
wa tereoie Gminy Nowe Miaslo W 202 1 roku, w brzm ieniu okreSlonym w zal4czniku do uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwata. wchodzi w zycie po uptywie 14 doi od dnla ogloszenia w Dzienniku Urz<:dowym 
Wojew6dztW8 Mazowieckiego. 



, Zalltcznik do uchwaty Nr 196/XXll1l2021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia. 29 marea 2021 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZF;TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOSCI ZWIERZ-\T NA ROK 2021 W GMINIE NOWE M1ASTO 

Rozdzial 1. 

Postanowienia ogoloe 

Podstawll prawn" podj/(cia przez Radc; Gminy Nowe Miasto uchwary w sprawie " Progral\1U opieki nad 
zwierzf(tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz<}t oa terenie Gmioy Nowe Miasto 
w 2021 r." zwanego dalej Programem jest art. Ila ust.! ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie 
zwierl4t. 

Program opieki nad zwierzf(tami bezdomnymi i zapobiegania bezdomnosci zwierl4t na terenie Gminy 
Nowe Miaslo rna zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwier14t domowych, W szczeg61nosci do ps6w 
i kotow, W tym kotow walno i:yj~cych oraz zwier71lt gospodarskich . Wif(kszosc dzialan okreSlonych 
w Programie dotyczy ps6w, poniewai skala bezdomnosci tyeh zwierz<ll jest najwi~ksza w Gminie Nowe 
Miasto. 

§ 1.IJekroe w niniejszym Programiejest mowa 0: 

1) ustawie, oalcty przez to razumiee ustaw~ z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronic zwierz.ctt (Lj. Dz. U. 
<2020 r. po" 638).

2) Ul"Zf(dzie, natety przez to rozwniee Ul"U!d Ominy Nowe Miasto; 

3) Gminie, nalezy prL.ez to rozumiee Gmin~ Nowe Miasto; 

4) Straty GmioDej, natety rozumiee $ tTai; Gminn~ Nowe Miaslo~ 

5) zwierz~tach bezdomoych, natezy przez. to rozurniec zwierzc;:ta domowe tub gospodarskie, ktore uciekly, 
zabhtkaty sil( lub zostaly porzucone przez cztowieka, a nie rna moi,!iwosci ustalenia ich w!aSciciela lub 
innej osoby, pod kt6rej opiek& trwa!e dOUld pozastawa!y, 

6) zwiel"Zf(tacb gospodarskich, na!ezy przez to rozumiec zwierzyta gospodarskie w rowmieniu przepi~6w 
o organizacji hodow!i i rozTodzie zwierz..qt gospodarskich; 

7) zwierz~tacb walDo Zyjllcycb (dzikicb), oalety przez to rozumiec zwierzyla nieudomowione ZyjlJce 
w warunkach niezaleznych od cztowieka; 

8) programie, nalety przez to rozumiec "Program opieki nad :z.wieroytami beldomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwief44! na tereoie Gminy Nowe Miasto w 2021 roku". 

Roz.dzial 2. 

Celt i zadaoia programu 

§ 2. Celem programu jest: 

I) zapobieganie bezdomnosci zwiefZ4l; 

2) zapewnienie opicki nad zWierL.ytami bezdomnymi; 

J) edukacja mieszkancow Gminy Nowe Miasto w:z.akresie humanitarnego traktowania Z'>vieT'Z<lt, 
odpowiedzia!nej i wtaSciwej opieki oad zwierzertami omz adopcji bezdomnych zwief'UlL 

§ 3. Program obejmuje swaim zakresem realizacj~ oastctpujClCych z.adan: 

I) zapewnienie bezdomnym zwierztrtom miejsca w schronisku dla zwierutt; 

2) sprawowanie o pieki nad wolno tyj&cymi kotami, w tym dokarmianie; 

3) odlawianie bezdomnych zwiel7..<lt; 



4) obligatoryjna stcrylizacja albo kastracja zwierzllt w schronisku dla zwierl4t; 

5) poszukiwanie wta$cicieli dla bezdomoych zwiel74t; 

6) usypianie slepych miot6w; 

7) wskazanie gospodarstwa rOlnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz.qt gospodarsk ich; 

8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 
z udzialem zwiero,t; 

9) plan steryiizacj i lub kastracji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierz~t w gminie, 
przy pclnym poszanowaniu praw wtaScicieli zwief"Ult i innych os6b, pod ktorych opieq zwierz~ta 
pozostajl4. 

Rozdzial J. 

Odlawianie bezdomnycb zwierUlt i zapewnieoie im miejsca w scbronisku 

§ 4.1. Odtawianiu podlegaj'l zwie~ta domowe i gospodarskie, kt6re uciekty, zabt'lkaty sity lub zostaly 
porzucone przez czlowieka, a nie istnieje mozliwosc ustalenia wlaSciciela Jub innej osoby, pod ktorej opiek4 
zwierv; dOllld pozostawato. 

2. Gmina prowadzi odlawianie zwier7..41 bezdomnych i zapewnia miejsce w schronisku dla zwicrz"4t na 
podstawie zawartych um 6w: 

1) na odlawianie bezdomnych zwierLllt i dostarczenie ic h do schroniska ze Spe<:jalistyczn<!: Lec::znicq, Matych 
Zwie~t Sklep Zoologiczno . W~dkarski, ul. Mlodziezowa 2Sc, 09 - 100 ptonsk; 

2) na przyj\!Cie i utrzymywanie bezdomnycl1 zwierzllt z Fundacj~ "Centrum Ochrony Srodowiska" 
z siedzib~ w Nasielsku, ul. D~browskiego 18. 05·190 Nasielsk prowadutCIJ Sch.ronisko dla bezdomoych 
zwiel""Ult w Chrcynnie 142, 05-190 Nasielsk zapewniaj~cCl przyj~cie i utrzymywanie wszystkich 
bezdomnych zwierzl:Jt z tereou gminy. w celu zapewnienia im beztenninowej opieki do czasu ic h adopcji; 

J) Fundacja "Centrum Ochrony Srodowiska" przynajmniej co pot roku prz.ekazuje do Ominy infonnacj~ 
o stanie zwiern}t, 0 ilosci adopcji oraz inne informaeje wynikaj<}ce z umowy. Gmina w miMf? potrzeb 
~dzie monitorowac dalsZcl sytuacjf? zwienqt umieszc7.0nych w schronisku. 

J. Realizacja zadaia odbywac si~ b¢zie w sposob nast«puj'lcy: 

I ) odtawiaoie zwier7.4t beuiomnych na (ereoie Omioy Nowe Miasto rna charakter sta.Jy, realizowane jest na 
podstawie zgtoszen., kt6re S'l weryfikowane przcz pracownika Urzc;:du Gminy; 

2) bezposrednio po wylapaniu zwie~ia, wylapujl)cy bezdomne zwierzC;:la domowe (gospodarskie) sprawdza 
czy zwierz« jest oznakowane, w przypadku Z\vier71lt domowych rOwniei. w zakresie trwalego oznakowania 
mikrochipem; 

3) uprawniony podmiot odlawiaj<}cy bezdomne zwienyla wbowil}Z8ny jest do ich wylapywania w spos6b 
sprawny i oie stwarzajl)cy zagroi.en ia dla bezpieczenstwa i porz&dku publicznego oraz zapewnia opieki( 
weterynaryjnl} ; 

4) wylapywanie zwierLll1 odbywac sif? ~dzie przy uZyciu specjalisrycznego SprLft:tu do wytapywania zwierl<}~ 

5) zwie\"'U(ta bydl} przewowne do schroniska odpowiednim srodkiem transportu, zgodnie z wymogami ustawy 
o ochronie zwiel"Z<Jl. Odlowione zwierz~ta domowe podlegajl} przewiezieniu do schroniska., natomiast 
zwierz~ta gospodarsk ie podlegaj<!: przekazaniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 9; 

6) bezdomne zwierzy umieszczone w schronisku zostaje poddane 15 dniowej kwarantannie, 
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, a nastc;:pnie szczepieniu ns wScieklizni(; 

7) prz.eprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji bezdomnych psow, po okresie kwarantanny, zgodnie 
z zaleceniami tekarza weterynarii. nie p6iniej. nit przed oddaniem zwiemtt do adopcji; 

8) zabiegu kastracji albo slerylizacji nie przeprowadza si~ u zwiel7.4l, u klorych lekarz weteryoarii stwierdzil 
choro~ uniemot liwiaj'l<dl jego przeprowadzenia, b"dz jete1i zwierzy jest zbyt mlode (nie jest jeszcze 
dojrza\e ptciowo); 

http:zwiel7.4l
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9) odlowione zwie~ta umieszczone w schronisku, majq zapewnione wlasciwe warunki bytowania zwieWlt, 
zgadne z ien podstawowymi potrzebami oraz sl} etektro(licz(lie oznakowane (czipowane) z wpisem do bazy 
zwi erz'lt oznakowanych; 

to) zwie~ta bezdomne przekazywane przez Gmin~ do adopcji bctdll poddawane sterylizacjilkastracji oraz 
~4 e lek trooicznie znakowane (czipowane). 

Rozdzial4. 

Opieka nad wolno iyjl}cymi kotami 

§ 5. I. Opieka nad wolno tyj l}cym i kotami , w tym lch dokannianie realizowanajest poprzez: 

1) ustalen ie miejsc, w ktoryc h przebywaj" koty woloo tyjqce; 

2) w miar~ mOiliwosci, szczegolnie W okresie zimowym zapewnienie miejsca schron ienia oraz dokanniania; 

3) podejmowanie interwencj i w sprawach kolow woloo tyjolcych. 

2. Grnina Nowe Miasto w ramach opieki nad wolno zyj'lcymi kotami w ramach posiadanych srodkow 
finao sowych, zapewn i rowniez sterylizacj~ lub kastracjy z wiero}t. 

Zabieg steryl izacji lub kastracj i kot6w walno zyjl}cych Oral ich leczenie rea lizowane b/(dzie przez lek. 
wet. Stanislawa Szymczyka - Specjal istyczna Lecznica Mafych Zwie~t Sklep Zoologiczno 
W~dkarski, Mlodzierowa 28c. 09 - 100 Plonsk. 

3. Realizacja tych zadan odbywae si~ ~zie w mja~ potneb, w porozumiemu i przy pomocy as6b 
zglaszajqcych miejsca pobytu kot6w walno tyjqcych. 

Rozdzial5. 


Usypianie slepych miot6w 


§ 6. Usypianie slepych miotow: 

I) usypianie slepych Oliol6w mote nast<tpic wytqcznie przez lekarza weterynarii; 

2) zwiel"Zl( usypiane musi bye traktowane do ostatniej chwili zycia tagodni e L przyjainie, nale±), 
zaoszczydzic mu trwogi i dodatkowych udr~czen; 

3) zabieg usypiania stepego miotu zgodnie z umow" wykonywac bc(dzie 1ek. wet. Slanis~aw Szymczyk -
Specjalistyczna Lecznica Matych Zwiernjlt Sklep Zoo logiczno - W~katsk i , ul. Mlodziezowa 28c, 09
100 Plonsk, w sposob humanitamy i dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzettami w Polsce; 

4) zwlok i uspionych zwiel7..llt mus14 bye odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie sluzby do tego przeznacZQnc. 

Rozdziat 6. 

Poslukiwauie wlascicieli dla bczdomoych zwief'74t 

§ 7. Poszukiwanie wlaScicleli dla bezdomnych zwierntl realizowane jest poprzez: 

I) Schronisko, w ramach podpisanej umowy do poszukiwania nowych wffiScicielii przekazywanie zwicfZ4t do 
adopcji osobom zainteresowanym lch posiadanicm, zdo lnym zapewnic Un nalezyte warunki bytowe. 

2 ) Lekarza weterynarii, z kt6rym W6j t Gminy Nowe Miaslo zawart umow~ na spra wowanie opicki 
wetcrynaryjnej nad bezdomnymi zwierz~tami z lercnu G mlny Nowe Miasto. 

3) Ogloszenia umjeszczane na stronie internelowej Gminy Nowe Miasto www. ugnQwemiasto.pl. w 
zakfadce "Bezdomne zwierz~ta." 

Jeteli nie uda siy ustali6 wlasciciela psa, a zglosi siy osoba ch~tna do przejycia opieki nad nim, 
Z osob4 adoptuj4c4 zwierzy zostanie zawarta umowa adopcyjna. 

4) Osobom adoptujolcym bezdoomego psa lub suk'l\ gtllina zapewnj; 


a) stery!izacj~ 1ub kastracjy, 


b) elelctroniczne oznakowanie (czipowanie) zwie~ia , 


http:ugnQwemiasto.pl


c) u§pien ie §Iepego mioto, w przypadku zaadoptowania szczennej suki. 

5) O rganizacje pozarzlldowe - poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych. 


Rozdzial 7. 


Edukacja w zakresie ocbrooy zwietzllt 


§ 8. Edukacja mieszkanc6w gminy w zakresie humanitamego tralctowania zwicru}t real izowaoa jest 
poprzez: 

I) zachycenie nauczycieli w szkofach i przedszkolach z terenu gminy do wlt)Czenia (reSci programowych 
w dziedzinie ochrony srodowiska, zagadnien zwi~ych z humanitamym traktowaniem zwicro}t 
domowych i hodowlanych omz staodardarni opicki nad zwien:~tami, potrzeb'l ograniczania liczby zwiel'Z<!t 
poprzez sterylizacjy i kastracjy; 

2) wspotpraca z istniej<lcymi organizacjami pozsrLldowymi, ktorych stalulowym celem dziatania jest ochrona 
zwierLlt oraz (Worzenie korzyslnych warunk6w do aktywizacji mieszkaricow Gminy 
w ramach dzialalno§ci w tego typu organizacjach; 

3) udzielenie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) pn:y organizowaniu konkursOw, akcji, 
pre lekcj i dla dzieci i mlodziety z tere nu gminy na temat humanitamego traktowania zwieJ"'Z.!lt 
i zapobiegania idl bezdomnoSci, we wsp6tpracy z zainteresowanymi organizacjami poza.r-l.<ldowymi 
i instytucjami; 

4) propagowanie adopcji zwiel"'lllt; 

5) prowadzenie akcji zachycaj[lcej wlaScicieli ps6w i kotow do wykonywania zabiegow steryliz.acji 
i kastracji. 

Rot:dzial 8. 

Zapewoienie miejsca dla :cwiel7.4t gospodarskich 

§ 9. W celu zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomoych zwierz<lt gospodarskich lub odebranych 
wtaScicielowi, Gmina oa podstawie zawartego Porozumienia., wskazuje gospodarstwo roln e Pani 
Anny Makowskiej w miejscowosci Zasonie 24, 09·120 Nowe Miasto. 

Rozdziat 9. 

Zapewoienie calodobowej opieki weteryoaryjoej w przypadkach zdarze6 drogowycb z udzialem 

zwlerut t 

§ lO. I. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem 
bezdomnych ZWiel'7...11, Gmina ~dzie reali zowala zgodnie z zapisami zawartymi w umowie z lek. wet. 
Stani slawem Szymczykiem prowadz<lcym dzialalnosci pod mawl:'! Specja li styczna Lecznica Matych Zwiel74t 
Sklep Zoologiczno - Wydkarsk i, uL Mlodziei:owa 28c. 09 - 100 Plonsk. 

2. W przypadkach, kiedy ci~i:k i stan zwienl(cia nie pozwala na prz.ewiezienie do iecznicy, lekarL 
weterynarii przyjewta na miejsce zdarzenia. 

Rozdt:ial 10. 

Plan sterylizacji lub kastracji oraz elektroniczoe znakowanie (czipowanie) psOw i koMw wlascicielskicb 

§ ll. L Wykonanie zadania polegajl}Cego oa slerylizacji lub kastracji oraz elektroniczne znakowanie 
(czipowarue) z wpisem do bazy zwierL'lt oznakowanych posiadajftcych wta.scicieli realizowane jest poprzez 
sfinansowanie w wysokosci 100% kosztow slerylizacj i tub kastracji oraz elektroniczne znakowanie 
(czipowanie) psow i kot6w z terenu Gminy Nowe Miasto. 

2. Sfmansowanie zabiegu sterylizacji lub kaslracji oraz e lekn-oniC2Jle znakowanie (czipowanie) psalkota 
przystuguje tylko wlaScicielom zwierlJjt zamieszkuj<lcych na stale w Gmiuie Nowe Miasto. 

3. Zabiegi sterylizacj i lub kastracji ps6w oraz elektrooiczne znakowanie (czipowanie) sfinansowane Slj, 

tylko wtaScicieloOl, kt6rzy dopelnili obowi<}Zku zaszczepienia zwierzyc ia pneciw wSciek liinie. 

http:cwiel7.4t


4. WlaSciciel wie::cej nit jednego zwierzycia w ci~gu roku budietowego mote \V}'konac wbieg u jednego 
zwi erz~cia. 

5. W celu uzyskania dofinansowania wfasciciel zwie~cia zloiy w Un~zie Gminy w No'VlY'" MieScie 
wniosek oraz oka1e aktualne zaswiadczenie potwierdzaj~ce zaszczepienie zwierz~ia przeciwko w Sciekliinie. 

6. Wnioskodawca robowicp:uje si~ we wtasnym zakresie dostarczyc zwie~ do gabinetu weterynaryjnego 
i odebrac go po przeprowadzonym zabiegu oraz objllc opiek~ okreslon~ przez lekarza weterynarii. 

7. WlaSciciel zwierzQcia, kt6rego wni osek zostal rozpoznany pozytywnie, zostaje skierowany na zabieg do 
gabinetu welerynaryjnego, z kt6rym Gmina rna podpisan~ wnowQ. 

8. W przypadku gdy lekarz weterynarii wykonuj4cy zabieg uwa, i.e zwierzy nie moze zostac poddane 
zabiegowi, zakwalifikowane zostanie koJejne lowierzy wed tug kolejnosci wptywu zloionych wnios kOw. 

9. Nieodptatny zabieg sterylizacjilkastracj i oraz elektToniczoe znakowanie (czipowanie) psafkota zostanie 
uregulowany oa podstawie faktury wystawionej na Gminy Nowe Miaslo przez tekarza weterynarii, ktory 
wykonal zabieg. 

10. Dofinansowanie bydzie udzielane, wnioskodawcom spemiajllcym warunki . w kolejnoSc i skladanych 
woioskOw. 

II. Zabiegi sterylizacji lub kaslracji omz elektroniczne znakowanie (czipowanie) prz.eprowadzane byd'l do 
momentu wyczerpania srodk6w finansowych przeznaczonych na ten cel w budi:ecie Gmloy. 

Rozdzial 1t. 

Fioansowa nie Programu 

§ 12. 1. Koszty realizacj i zadan okreslonych w niniejszym Programie ponosi Gmina. 

2. W budiec ie Gminy Nowe Miasto na rok 2021 . zostaty zapewnione srodki 0 wysokosci 44 000,00 zt na 
realizacje:: zadan zwi!\Z3nych z Programem opieki nad zwier~tami bezdomnymi i zapobiegania bezdomnoSci 
zwierzqt. 

3. W raffiach wyszczeg61nionej kwocy zawieraj ll s i~ miydzy inllymi: 

a) koszty odtowienia i przekazania zwierI4t do sc hroniska - 33000,00 zl brutto; 

b) koszty opieki nad wolno zyj~cymi kotami, w tyro dokannianie - 1100,00 z.l bruno; 

c) koszt}' sterylizacji Ikastracji zwiel'Z4t - 3500,00 zl bruno; 

d) finansowanie zabiegow sterylizacji lub kasb'acji oral. elektroniczne znakowanie (c2.ipowanie) ps6w i kot6w 
posiadaj'lcych wlaScicie h - s OOO.OOzl brutto; 

e) kosZly zwi4Z3ne z zapewnieniem miejsca dl a zwiern}\ gospodarskich - 250 ,00 lot brutto; 

f) dzialania edukacyjne - 100,00 zl brutto; 

g) zapewnienie opieki welerynaryjnej w przypadkacb zelarzen drogowych z udz ialern zwiel'Z4t 
- 750,00 z!; 

h) usypianie slepych miot6w  300,00 zl. 

Rozdzial 12. 

PoSCanowienia koncowe 

§ 13. I . WykonawC<J Programujest Gmina Nowe MiaslO. 

2. Nadz6r nad realizacj'l Programu opieki oad zwierzytami bezdomnymi omz zapobiegaoia bezdomnosci 
zwiet74t sprawuje W6jt Gmioy Nowe Miasto . 

3. Funkcje koordynatora dzialan progrnmowych w ramach Progrnmu pemi Referat Gospodarki 
Komunalnej. Przestrzennej i Ochrony Srodowiska. 

(?EWOLJ' : ,'z,-\Cy 
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• 

• Uzasadnienie 

do UCHWALY Nr 1961XXIll12021 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

l, doia 29 marea 2021 r. 

w sprawie przyj~cia Programu opieki nad zwie~tami bezdomnymi ontZ zapobiegania 
bezdomDosci zwierlJlt oa 1erenie Gmioy Nowe Miasto w 2021 roku. 

Na podstawie art . 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwiefZlj.t (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 
Rada Ominy okresla w drodze uchwaty, coroczn ie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzyfami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierUl:t. Sta(lowi to wypelnienie obowillZku zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzr;lom przez gmin~, wynikajltcego z art. \1 a ust. I ww. ustawy. 

Program obejmuje swaim zakresem realizacjy takich zadan jak: 

odlawianie bezdomnych zwiel"U!t; 

zapewnienie bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwiefZl}t; 

sprawQwanie opieki nad walno iyj4cymi kotami, w tym dokann ianie; 

obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierzllt w schron isku dla zwierzllt; 

poszukiwanie wtaScicieli dla bezdomnych zwienqt; 

usypianie slepych miot6w; 

wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla Zwie!"Ull gospodarskic i1 ; 

zapewnienie ca todobowej opicki weterynaryjnej w przypadkach zdarze6 drogowych 
z udziatem zwierllJt. 

Program opieki nad zwierztrtarni bezeiomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwiel7.4l, obejmuje 
r6wniei. plan stery lizacji lub kastracji zwier'Zllt w gminie oraz makowania zwiel"Ull. przy pehlym 
poszanowaniu praw wtaScicieli zwierzqt lub innych os6b, pod kt6rych opiekq zwier-ztrta pozostajlJ. 

Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosc i zwiel7.4t na rok 
2021 zostat rozszerzony 0 zadanie zmierzajqce do przeciwdziatan ia bezdomnosci poprzez Plan sterylizacj i 
rub kastracji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) ps6w i kot6w posiadaj4cych wta.sciciela. 

Niniejszy projekt programu zgodnie z art. II a ust. 7 zostat przestany do z zaopin iowania: 

l.wtaSciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, 

2.organizacjom spoteeznym. kt6rych statutowym celem dziafaoia jest ochrona zw ier2!jt, dzialaj~cym oa 
obszarze gminy, 

3.dziemwcom Jub zarzqdcom obwod6w towieckich dziatajqcym oa obszan.e gmioy. 

Projekt uchwa-ly w spraW\e przyj~cia .,Programu opieki oad zwierz~lami bezdo mnymi oraz 
zapobiegania bezdomnoSci zwie!"Ult na tereoie Gminy Nowe Miasto" pozytywnie zoslal zaopiniowaoy 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ptonsku pismo nr PIW.ZOZ.54I212Q21 /AM zdnia 28 sryczni a 
2021 r. 

Realizacja ,,Programu opieki nad zwie~lami bezdomnymi oraz zapobiega nia bezdomnoSci zwier24t" 
wplynie na ograniczenie ilosei bezdomnych zwieJ7..Cll, a tak.te na zmniejszanie populacji porzuconych 
zwier7.J}t. 

Maj~c na uwadze powyisze, podjt;Cie przedmio towej uchwaty w sprawie przyJ~la 
"Program u opick i nad Zwierzl(lami bezdomnymi ornz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt" na terenie gm iny 
Nowe M iasto w 2021 roku, jest uzasadnione. 

http:zwiel7.4t
http:zwiel7.4l

