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UCHWAŁA Nr 153/XXVI/2013
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2013 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Nowe Miasto w 2013 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Caliński
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Załącznik do Uchwały Nr 153/XXVI/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 7 marca 2013 r.

GMINNY PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO W 2013 ROKU.
Wprowadzenie
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Nowe Miasto uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto
w 2013 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt
gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów ponieważ skala bezdomności tych
zwierząt jest największa w Gminie Nowe Miasto.
§1
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1. ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
2. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nowe Miasto;
3. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Nowe Miasto;
4. zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
5. zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
6. firma- osobie odławiającej zwierzęta, należy przez to rozumieć podmiot uprawniony, wykonujący usługi
odłowu i transportu zwierząt do schroniska
7. służbie weterynaryjnej, należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku i Lecznica
Weterynaryjna, Stanisław Szymczyk Płońsk.
8. programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2013 roku”.
§2
Zadania priorytetowe Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
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§3
1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym to jest takim, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone i nie ma możliowści ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką
zwierzęta trwale dotąd przebywały.
2. Gmina prowadzi wyłapywanie zwierząt bezdomnych i zapewnia miejsce w schronisku zwierząt na
podstawie zawartej w dniu 13 lutego 2013 roku, umowy ze Specjalistyczną Lecznicą Weterynaryjną
w Płońsku, ul. Młodzieżowa17 w sposób następujący:
a) wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta
trwale dotąd przebywały;
b) wyłapywanie bezdomnych zwierząt podane będzie do publicznej wiadomości na okres 21 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia ich wyłapywania;
c) uprawniony podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do ich wyłapywania w sposób
sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa, i porządku publicznego;
d) dodatkowo, zwierzęta z terenu gminy Nowe Miasto, będą poddawane sterylizacji albo kastracji oraz
usypianiu ślepych miotów.
§4
1. Opieka nad kotami wolnożyjącymi w tym ich dokarmianie realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące;
2) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy;
3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§5
1. Usypianie ślepych miotów :
1) usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii;
2) zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez
lekarza weterynarii w sposób humanitarny i dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce;
3) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§6
1. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:
1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia treści programowych
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt
domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby
zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;
2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach
działalności w tego typu organizacjach;
3) udzielenie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkursów, akcji,
prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt
i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi
i instytucjami;
4) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowe Miasto na temat
humanitarnego traktowania zwierząt i zapobieganiu ich bezdomności we współpracy z zainteresowanymi
organizacjami pozarządowymi i instytucjami;
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5) propagowanie adopcji zwierząt;
6) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji
i kastracji.
7) w celu poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, informacje o zwierzętach, ktore
mogą być adoptowane, będą publikowane na stronie internetowej gminy we wspólpracy z lokalnymi
mediami i organizacjami pozarządowymi.
§7
1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
nastąpi na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia
okoliczności wymagającej interwencji.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia
nowego właściciela dla tych zwierząt.
§8
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez udzielanie jednorazowych zleceń odpowiednim służbom
weterynaryjnym będącym do dyspozycji w danym momencie.
§9
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
2. W corocznym budżecie Gminy Nowe Miasto, będą uchwalane środki finansowe na realizację zadań
związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
3. Zabezpieczenie środków na 2013 rok określone zostało w dz. 900 roz.90095 § 4300 budżetu Gminy Nowe
Miasto i wynosi 8000 zł.

