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Poz. 1076
UCHWAŁA NR VI/36/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2018 r.
poz. 994 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 122),
po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych i obwodów łowieckich,
działających na obszarze gminy, uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2019 r.", który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Miasteczku
Anatol Komarnicki
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Załącznik
do uchwały Nr VI/36/2019
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 27 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Nowe Miasteczko w 2019 roku
§ 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt ich wyłapywanie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Nowe Miasteczko, zwanej dalej "Gmina".
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
1. Gmina zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt
mieszczącym się we Wróblinie Głogowskim, 68-200 Głogów ul. Żukowicka 1A, zwanym w dalszej części
„Schroniskiem”, prowadzonym przez Gminę Miejską Głogów z siedzibą w Głogowie przy ulicy Rynek 10,
z którą Gmina ma podpisaną umowę.
2. Gmina ma możliwość niezapowiedzianej kontroli Schroniska wyłącznie w godzinach jego pracy oraz
pełny wgląd w dokumentację dotyczącą zwierząt dostarczonych z terenu Gminy.
3. W przypadku padnięć lub eutanazji zwierzęcia Schronisko niezwłocznie poinformuje Gminę o terminie
i przyczynie zdarzenia.
4. Schronisko zobowiązane jest do umieszczania na swojej stronie internetowej listy wszystkich
dostarczonych zwierząt z terenu Gminy wraz ze zdjęciami i podstawowymi informacjami w celu umożliwienia
identyfikacji zagubionych zwierząt przez ich właścicieli.
§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i ich dokarmianie.
1. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach i ogrodach działkowych, przyczyniają się do
ograniczenia liczby szkodliwych gryzoni, są więc częścią ekosystemu miejskiego i nie podlegają wyłapywaniu
oraz umieszczaniu ich w schronisku dla zwierząt,
2. Koty wolno żyjące są otaczane opieką a udzielana im pomoc realizowana jest we współpracy referatu
Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Spraw Środowiskowych Gminy ze społecznymi opiekunami
- karmicielami kotów, których wykaz znajduje się w tym referacie Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku,
udzielana pomoc obejmuje w szczególności:
1) pracownik referatu IGKiSŚ w imieniu Gminy dokonuje cyklicznego zakupu karmy i wykłada ją przy
współpracy ze społecznymi karmicielami w miejscach bytowania kotów, głównie przy blokach przy ulicy
22 Lipca w Nowym Miasteczku i na ogródkach działkowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego
"TULIPAN" przy ulicy Jaworowej w Nowym Miasteczku oraz innych miejscach gdzie bytują koty wolno
żyjące,
2) Gmina po otrzymaniu zgłoszenia podejmuje działania zmierzające do graniczenia populacji kotów wolno
żyjących, polegające na poddaniu ich zabiegom sterylizacji i kastracji oraz usypianiu ślepych miotów.
Działania te będą wykonywane przez lekarza weterynarii w Gabinecie Weterynaryjnym Roman Chudy
Rejów 30, 67-124 Nowe Miasteczko, z którym Gmina ma podpisaną umowę. Zwierzęta, u których
stwierdzi się przeciwskazania do wykonywania takiego zabiegu, ze względu na stan zdrowia lub ich wiek,
nie będą poddawane ww. zabiegom,
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla kotów i organizowanie ich adopcji odbywać się będzie poprzez
podanie informacji na stronie internetowej Gminy o gotowych do adopcji kotach. W przypadku oddania
zwierzęcia do adopcji, na wniosek nowych właścicieli Gmina pokrywa koszty jego sterylizacji lub kastracji.
§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt.
1. Podmiotem zajmującym się odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy jest Schronisko dla
zwierząt we Wróblinie Głogowskim.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy odbywać się będzie sezonowo, w okresie letnim
(lipiec - sierpień) i zimowym (styczeń-luty) oraz każdorazowo w razie zaistnienia takiej konieczności.
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3. O terminach sezonowych odłowów zwierząt bezdomnych mieszkańcy będą informowani poprzez
rozplakatowanie informacji o terminie wyłapywania bezdomnych zwierząt w miejscach zwyczajowo
przyjętych oraz na stronie internetowej Gminy.
§ 5. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt bezdomnych odbywać się będzie w Schronisku na
podstawie zawartej umowy. Sterylizacja i kastracja zwierząt będzie przeprowadzana tuż po przebytej
kwarantannie. Zwierzęta, u których stwierdzi się przeciwskazania do wykonywania takiego zabiegu ze względu
na stan zdrowia lub ich wiek, nie będą poddawane ww. zabiegom. Schronisko zapewnia przeprowadzenie
powyższych zabiegów przez osoby do tego uprawnione.
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
1. Schronisko prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddania ich do adopcji
osobom gotowym zapewnić zwierzęciu należyte warunki bytowania. Schronisko na swojej stronie internetowej
umieszcza listy wszystkich dostarczonych zwierząt z terenu Gminy wraz ze zdjęciami i podstawowymi
informacjami w celu zainteresowaniu osób losem bezdomnych zwierząt, ułatwienia i przyspieszenia procesu
adopcji. Każdorazowe oddanie zwierzęcia, które było przywiezione z terenu Gminy do adopcji, zobowiązuje
Schronisko do informowania o tym fakcie Gminę
2. Gmina informuje mieszkańców o zwierzętach gotowych do adopcji, rozplakatowuje ich zdjęcia
w miejscach zwyczajowo przyjętych i umieszcza na stronie internetowej.
3. W przypadku przekazywania zwierzęcia do adopcji, na wniosek nowego właściciela, Gmina pokrywa
koszty niezbędnych szczepień oraz sterylizacji lub kastracji.
§ 7. Usypianie ślepych miotów. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane będą wyłącznie po
zakwalifikowaniu zwierzęcia przeznaczonego do uśpienia jako ślepy miot, przez:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim, w oparciu o zawartą umowę.
2) Lekarza Weterynarii - Gabinet Weterynaryjny Roman Chudy mieszczącym się w miejscowości Rejów 30,
67-124 Nowe Miasteczko, z którym Gmina ma podpisaną umowę.
§ 8. W celu zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich, w przypadku
odebrania ich dotychczasowym właścicielom, wskazuje się gospodarstwo rolne Reginy i Henryka Walków
w miejscowości Nowe Miasteczko ul. Gołaszyn 26, do którego dostarczane będą odebrane zwierzęta.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje Gabinet Weterynaryjny Roman Chudy tel. 605062795 w miejscowości Rejów 30, 67-124 Nowe
Miasteczko na podstawie zawartej umowy.
§ 10. Elektroniczne znakowanie zwierząt mikroczipem, realizuje Schronisko, w którym znakowane są
wszystkie zwierzęta przywiezione z terenu Gminy, co pozwali na sprawne odnalezienie właścicieli
zagubionych zwierząt.
§ 11. Finansowanie Programu.
1. Wydatki przeznaczone na realizację Programu są zabezpieczone w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na
2019 rok w wysokości 21 500,00 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w pkt 1 wydatkowane będą na:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, ich odławianie, sterylizację,
kastrację i usypianie ślepych miotów, zabiegi lecznicze przeprowadzane w Schronisku, elektroniczne
znakowanie oraz koszty utrzymania zwierząt w Schronisku - 12 000,00 zł.,
2) usługi weterynaryjne, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, usypianie ślepych miotów - 5 000,00 zł.,
3) cykliczny zakup karmy dla zwierząt z przeznaczeniem na dokarmianie kotów wolno żyjących
- 3 000,00 zł.,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 1 000,00 zł.,
5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 500,00 zł.

