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z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679 oraz Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113 oraz
Nr 217, poz. 1281: z 2012 Nr 149, poz. 887.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz.959, z 2005 r.
Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz.1373), po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Stowarzyszenia Animal w Nowym Mieście
Lubawskim Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/107/2003 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia
20 października 2003 r. - w sprawie zasad wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz dalszego postępowania
z tymi zwierzętami.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja
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Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/124/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 marca 2012 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Rozdział 1.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 1. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy,
2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt,
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
5) odławianie bezdomnych zwierząt,
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizuje:
1) Straż Miejska poprzez wyłapywanie i dostarczanie do schroniska zwierząt bezdomnych oraz poprzez
poszukiwanie nowych właścicieli,
2) schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych,
3) gospodarstwo rolne poprzez zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§ 3. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę poprzez prowadzenie akcji zachęcającej
właścicieli psów i kotów do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji.
2. Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na jej terenie, dofinansowanie
w wysokości 50 % kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie
wg poniższych zasad:
1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonanie zabiegów sterylizacji i kastracji,
2) właściciel zwierzęcia , w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota, zgłasza się do zakładu
leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w pkt 1,
3) właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie, o której
mowa w pkt 1.
3. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom, które oznakowały
elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
§ 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane m. in. poprzez
umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej lokalnej gazety i Urzędu Miejskiego.
§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina poprzez
wydawanie karmy na zgłoszenie od mieszkańców.
2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 1 podlegają weryfikacji przez pracowników Straży Miejskiej.
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizowane jest podmiot posiadający stosowne
przeszkolenie do wykonywania tego rodzaju czynności, a także przeszkoleni pracownicy Straży Miejskiej.
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2. Po wyłapaniu bezdomne zwierzęta przewozi się niezwłocznie do schroniska wskazanego przez Gminę.
3. Jeżeli niezwłoczny przewóz zwierząt bezdomnych do schroniska jest niemożliwy, zwierzęta
w najkrótszym możliwym okresie przetrzymuje się w przeznaczonym do tego celu klatkach, ustawionych
w wyznaczonym miejscu na terenie Gminy.
4. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 2 pkt 3
programu.
§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje zakład leczniczy dla zwierząt na podstawie umowy zawartej z Gminą.
§ 8. Działania edukacyjne prowadzone w ramach programu prowadzone będą poprzez:
1) rozprowadzanie przez lecznice weterynaryjne oraz sklepy zoologiczne materiałów edukacyjnych,
2) stronę internetową propagującą program,
3) promowanie świadomego nabywania zwierząt w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania.
Rozdział 2.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 9. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacją niniejszego programu określa budżet
gminy uchwalony na dany rok budżetowy.
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.).

