
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2013  

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie przyj ęcia programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomno ści zwierz ąt na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2013 r. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), Rada Gminy Nowe Miasto 
Lubawskie z/s w Mszanowie  

 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie  w brzmieniu określonym w 
załączniku do uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie. 

§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXII/187/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z 
dnia 6 marca  2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2013 r. 

     2) uchwała Nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z 
dnia 27 marca  2013r. w sprawie zmiany  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w    
2013 r.”                                                                                         

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

 
Roman Biegajski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/203/2013   
Rady  Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w   
Mszanowie z dnia 24 kwietnia 2013r. 

 
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2013 r. 
 

Rozdział 1 
CELE  PROGRAMU 

§ 1. Celem wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie jest: 

1) zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, 
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 
4) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów 

zapobiegania ich bezdomności. 
 

Rozdział 2 
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU 

§ 2. Cel programu opisanego w §1 realizowany będzie poprzez: 
1. Ogłoszenie przetargu na usługi zapewniające miejsce i opiekę bezdomnym zwierzętom 

w schronisku. 
2. Ogłoszenie przetargu na usługi w zakresie odławiania bezdomnych psów i kotów. 
3. Odławianie bezdomnych psów i kotów w trybie okresowym oraz stałym. 
4. Umieszczanie odłowionych zwierząt w kojcach interwencyjnych na terenie Zakładu 

Usług Komunalnych w Mszanowie. 
5.  Poszukiwanie dotychczasowych opiekunów zwierząt. 
6. Poszukiwanie nowego miejsca pobytu (nowego opiekuna) dla zwierząt, 

przeprowadzenie ich szczepienia, oddanie do adopcji. 
7. W przypadku nie znalezienia nowego opiekuna umieszczenie zwierząt w schronisku 

dla zwierząt. 
8. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach             

drogowych których właścicieli nie ustalono przez lekarza weterynarii, z którym Urząd Gminy 
Nowe Miasto Lubawskie ma zawartą umowę na w/w usługi. 

9. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane 
poprzez wydawanie karmy na zgłoszenie od mieszkańców. Zgłoszenia, podlegają weryfikacji 
przez pracownika Urzędu Gminy. 

10. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez podmiot posiadający 
stosowne przeszkolenie. 

11. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie będzie 
miało charakter stały i odbywać się będzie według podanych niżej zasad: 

1) decyzję o przeprowadzeniu akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt i jej terminie 
podejmuje Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie w przypadku pojawienia się zwiększonej 
liczby bezdomnych zwierząt, 

2) przed przeprowadzeniem takiej akcji, co najmniej 21 dni przed planowanym jej terminem, 
zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy: 

a) gatunek wyłapywanych zwierząt, 
b) termin akcji, 
c) teren, na którym odbędzie się wyłapywanie zwierząt, 
d) adres schroniska, w którym zostaną umieszczone zwierzęta, 
e) nazwę podmiotu, któremu zostało zlecone przeprowadzenie akcji, 
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3) interwencyjnie po otrzymanym zgłoszeniu o bezdomnym zwierzęciu potwierdzony przez 
sołtysa wsi, 

4) wyłapane zwierzęta przewozi się do schroniska wskazanego przez Gminę, 
5) jeżeli niezwłoczny przewóz zwierząt bezdomnych do schroniska jest niemożliwy, 

zwierzęta w najkrótszym możliwym okresie przetrzymuje się w kojcach interwencyjnych w 
wyznaczonym miejscu na terenie Gminy, 

6) bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, Pana 
Karola Jakubowskiego w Bratianie. 

 
12. Zawarcie umowy na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt, ich 

transport oraz umieszczanie w schronisku, przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z 
podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność 
gospodarczą lub uprawnioną instytucją spełniającą  wymagania wynikają z ustawy o 
ochronie zwierząt oraz przepisów wykonawczych. 

 
13. Poszukiwanie poprzednich i nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie 

realizowane m. in. poprzez umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy, 
tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach. 
 1) W przypadku adopcji jednego psa z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w 
Mszanowie, nowy właściciel otrzyma rekompensatę części kosztów utrzymania psa w 
wysokości do 300 zł (np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych lub budy 
dla psa) 
  a) rekompensata o której mowa w pkt. 1 wypłacana będzie po podpisaniu stosownej 
umowy adopcyjnej i przedstawieniu faktury za zakup akcesoriów dla psa lub wykonaniu 
zabiegów weterynaryjnych. Właściciel ma 12 miesięcy na realizację rekompensaty od dnia 
podpisania umowy adopcyjnej. 

b) pracownik urzędu gminy przeprowadzi nie mniej niż jedną kontrolę warunków bytowych 
zapewnionych adoptowanemu zwierzęciu. 

 
14.  Edukację społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz 

sposobów zapobiegania ich bezdomności: 
1) zachęcanie nauczycieli placówek oświatowych na terenie Gminy do włączania w treści 

programowe zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt i ograniczaniem 
ich populacji, 

2) promowanie w formie ulotek, artykułów prasowych działań określonych niniejszym 
programem. 

 
15. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonania zabiegów 
sterylizacji, 

2) sterylizacja zwierząt przekazanych do schroniska dla zwierząt, 
3) usypianie ślepych miotów w przypadku bezdomnych szczennych suk.  

     
16. Zapewnienie przez Gminę sterylizacji psów i kotów według następujących zasad: 

1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonanie zabiegów 
sterylizacji, 

2) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji psa/kota, zgłasza się do 
zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w pkt 1, 

3) finansowanie kosztów sterylizacji psów/kotów przysługuje mieszkańcom Gminy, którzy 
zadeklarują adopcję bezpańskiego psa lub kota wyłapanego na terenie Gminy. 

Rozdział 3 
FINANSOWANIE PROJEKTU 
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§ 3. 1. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki 

finansowe na realizację zadań Gminy związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

3. Program będzie realizowany z funduszy gminy Nowe Miasto Lubawskie zapisanych w 
budżecie jednostki na rok 2013 w kwocie 6000,00 zł: 

1) wsparcie dla osób adoptujących bezdomne zwierzęta oraz opłata za umieszczenie 
zwierząt w schronisku  w kwocie 3500,00 zł, 

2) zakup karmy dla zwierząt czasowo przebywających w kojcach interwencyjnych oraz 
dziko żyjących kotów w kwocie 500,00 zł, 

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej w kwocie 1000,00 zł, 
4) usługi interwencyjnego odławiania bezdomnych zwierząt w kwocie 1000,00 zł. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

          

 
 
 

 
 


