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UCHWAŁA NR VI/31/2019
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański”
Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r.,
poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Nowogród Bobrzański”.
§ 2. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański
oraz zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym.
2. Zadania priorytetowe programu to:
1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach
dla zwierząt;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez odławianie i umieszczanie w schronisku dla
zwierząt;
3) zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim;
4) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie;
6) ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta, wobec których nie można ustalić ich właściciela, podlegają odłowieniu
i umieszczeniu w schronisku dla zwierząt.
2. Procedury związane z identyfikacją i zleceniem odłowienia zwierząt bezdomnych prowadzi jednostka
Straży Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
3. Odławianiem zwierząt bezdomnych powinien zajmować się podmiot, z którym gmina podpisze umowę
na wyłapywanie i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, lub przekazywanie ich do schroniska dla
zwierząt.
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4. Umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w przytulisku Urzędu Miejskiego przy ul. Słowackiego 11
w Nowogrodzie Bobrzańskim, w przypadkach losowych, może nastąpić jedynie do czasu przekazania służbom
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej nr 4. Umieszczenie
może być dokonane na czas niezbędny do ustalenia właściciela zwierzęcia lub w przypadku zagrożenia życia
lub zdrowia zwierzęcia. Po tym okresie, następuje przekazanie do schroniska dla zwierząt.
§ 4. 1. Odłowione bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym pod
adresem ul. Bogaczowska 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Gospodarstwo zapewnia odpowiednie warunki dla
odłowionego gatunku oraz wymagane dla utrzymywania zwierząt gospodarskich.
2. Gmina zapewnia w razie potrzeby opiekę lekarsko – weterynaryjną dla odłowionych zwierząt
gospodarskich oraz zawiera z właścicielem gospodarstwa umowę.
3. Właściciel odłowionego zwierzęcia gospodarskiego ustalony w wyniku postępowania administracyjnego
lub w przypadku osobistego zgłoszenia ma obowiązek jego odebrania.
4. Szczegółowy sposób postępowania z przekazanym pod opiekę do gospodarstwa zwierzęciem, określa
każdorazowo burmistrz.
5. Zwłoki bezdomnych zwierząt gospodarskich, o ile nie zachodzi podejrzenie choroby zakaźnej
zwalczanej z urzędu, są zabezpieczane przez gminę do czasu ich zabrania w celu unieszkodliwienia
w uprawnionym zakładzie, na koszt gminy.
§ 5. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) działania podejmowane przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, w tym poprzez umieszczanie
ogłoszeń na tablicach urzędu, oraz stronie www.nowogrodbobrz.pl;
2) akcje prowadzone przez pracowników Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej
Górze;
3) poszukiwanie realizowane będzie przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla zwierząt” w Zielonej Górze
ul. Plac Słowiański 17/3, którego działania zmierzać będą do pozyskiwania nowych właścicieli i osób
zainteresowanych adopcją zapewniającym zwierzętom należyte warunki bytowania;
4) przekazanie zwierząt do adopcji powinno być udokumentowane, a umowa adopcyjna przekazana do
wiadomości do jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim;
5) prowadzenie innych działań zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami, m.in.
poprzez współpracę z lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi oraz w ramach akcji adopcyjnych.
2. Zwierzęta bezdomne do adopcji oddawane są osobom wyrażającym chęć ich zaadaptowania
i posiadające odpowiednie warunki dla zapewnienia im odpowiedniej opieki:
1) nieodpłatnie po przeprowadzeniu szczepień ochronnych, sterylizacji lub kastracji na koszt gminy;
2) osoby adoptujące psa odłowionego na terenie gminy, mogą na wniosek otrzymać jednorazową pomoc
w postaci budy o wartości do 800 zł lub zakupu karmy o wartości do 200 zł.
§ 6. 1. W celu zapobiegania nadmiernej populacji bezdomnych zwierząt wprowadza się obligatoryjną
sterylizację oraz kastrację bezdomnych zwierząt przekazywanych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt,
u których istnieją przeciwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są przez lekarza weterynarii w Miejskim Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
§ 7. Opieka nad wolno żyjącymi bezdomnymi kotami obejmuje:
1) zlokalizowanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
3) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.
§ 8. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Zielonej Górze ul. Szwajcarska 4 w Zielonej Górze zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
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§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt gmina zapewnia przez współpracę z lekarzem weterynarii tj. z Gabinetem Weterynarii Marek
Mrówczyński ul. Braniborska 20A Zielona Góra oraz przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej nr 4 w Zielonej Górze.
§ 10. 1. Na realizację programu gmina przeznacza kwotę 85.500 zł.
2. Określa się następujące zasady finansowania programu:
1) koszty zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt – 4.000 zł;
2) koszty utrzymania zwierząt w schronisku – 70.500 zł;
3) koszt odławiania bezdomnych zwierząt i usług z tym związanych – 3.000 zł;
4) koszt leczenia zwierząt bezdomnych i zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 2.000 zł;
5) koszt transportu i unieszkodliwienia zwłok zwierząt bezdomnych przez uprawniony podmiot – 1.600 zł;
6) adopcja bezdomnego zwierzęcia – 1.400 zł;
7) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 2.000 zł;
8) usypianie ślepych miotów – 1.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Sawicki

