
R A D A G M I N Y
NOWE OSTROWY

UCHWALA NRXVII/116/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

zdnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyj$cia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie
gminnym (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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172. poz. 1441;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92,
poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249,
poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92,
poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373) po zasiegnieciu opinii
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, a takze organizacji spotecznych, ktorych
statutowym celem dziatania jest ochrona zwierzat oraz dzierzawcow i zarza^dcow obwodow
towieckich dziatajacych na obszarze gminy uchwala si$ co nast$puje:

§1. Przyjmuje sie do realizacji Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzajt na terenie gminy Nowe Ostrowy na rok 2012
w brzmieniu zawartym w zatqczniku Nr 1 do uchwaty.

§2. Wykonanie uchwaty powierza sie Wpjtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik do uchwaly nr XVII/116/12

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 30 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenle gminy Nowe Ostrowy

§ 1. Programem opieki nad zwierze_tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie gminy Nowe Ostrowy s .̂ obje_te zwierz^ta
bezdomne oraz koty wolno zyjajce, przebywaja^ce w granicach
administracyjnych Gminy Nowe Ostrowy.

§ 2. Program ma na celu:

1. Zapobieganie bezdomnosci zwierzat oraz opieke; nad zwierz^tami
bezdomnymi poprzez:
1) Zapobieganie wzrostowi populacji zwierzat bezdomnych oraz kotow

wolno zyjajDych za pomocq. ich sterylizacji oraz kastracji, a takze
usypianie slepych miotow w uzasadnionych przypadkach;

2) Poszukiwanie nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierzat;
3) Sprawowanie opieki nad kotami wolno zyRcymi, w tym ich

dokarmianie;
4) Odlawianie bezdomnych zwierzajt i doprowadzanie ich do schroniska;
5) Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach

zdarzen drogowych z udzialem zwierzat;
6) Zapewnienie opieki dla zwierzajt gospodarskich;
7) Promowanie prawidlowych postaw i zachowan czlowieka w stosunku

do zwierzat oraz edukacj? spoleczenstwa w zakresie obowiajzkow
spoczywaja^cych na wlascicielach i opiekunach zwierzajt.

§ 3. Realizacj§ zadan w zakresie przeciwdzialania bezdomnosci zwierzat
prowadzq. przy wzajemnej wspolpracy:

1) Gmina Nowe Ostrowy;
2) Straz Gminna w Nowych Ostrowach;
3) Schronisko dla bezdomnych zwierzajt w Kotliskach poprzez zapewnienie

opieki bezdomnym zwierz^tom;
4) Placowki oswiatowe poprzez aktywne uczestniczenie w dzialaniach

informacyjnych i edukacyjnych mieszkancow;



5) Organizacje spoteczne, ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona
zwierzat.

§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierzat poprzez sterylizacj? i
kastracje kotow i psow oraz usypianie slepych miotow zwierzaj; realizujaj

1) Schronisko dla bezdomnych zwierzat poprzez obligatoryjne
przeprowadzanie zabiegu sterylizacji i kastracji zwierzat przyj^tych
do schroniska , z wyjajkiem zwierzat u ktorych istniejq. przeciwwskazania
do wykonania tych zabiegow ze wzgle_du na stan zdrowia;

2) Gmina Nowe Ostrowy poprzez skierowame bezdomnych zwierzat na
zabieg kastracji lub sterylizacji do zakladu leczniczego dla zwierzat,
z ktorym gmina Nowe Ostrowy podpisze stosowna^ umow£.

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzejom z terenu gminy Nowe
Ostrowy realizujaj

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierzajt bezdomnych dostarczonych
do schroniska przez Straz Gminnaj Policje_, osobe_ odlawiajaca na terenie
gminy bezdomne zwierzeja oraz mieszkancow;

2) Gmina Nowe Ostrowy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego
zapewniajacego miejsce dla zwierzat gospodarskich.

§ 6. Poszukiwanie nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierzat realizujaj

1) Schronisko dla bezdomnych zwierzat poprzez prowadzenie dzialah
zmierzaj^cych do pozyskiwania nowych wlascicieli i oddawania do
adopcji bezdomnych zwierzat osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnic im nalezyte warunki bytowania;

2) Gmina Nowe Ostrowy poprzez promocje_ adopcji zwierzaj ze schroniska;
3) Straz Gminna Nowe Ostrowy poprzez poszukiwanie nowych wlascicieli

zwierzat na terenie gminy Nowe Ostrowy.

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjajsymi, w tym ich
dokarmianie realizuja;

1) Gmina Nowe Ostrowy;
2) Straz Gminna Nowe Ostrowy.

§ 8. 1. Odlawianie bezdomnych zwierzat z terenu gminy Nowe Ostrowy
realizuje podmiot, z ktorym gmina podpisze stosowna_ umowe_, ktory posiada
odpowiedni sprz^t oraz przeszkolenie w zakresie odlawiania bezdomnych
zwierzat.

2.Odlowione zwierz^ta bezdomne b^da^ przekazywane do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierzaj w Kotliskach.



§ 9. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzen drogowych z udzialem zwierzajt realizuje Gmlna Nowe Ostrowy
poprzez zawieranie umow z zakladami leczniczymi dla zwierzajt w zakresie
opieki weterynaryjnej udzielanej zwierze_tom bezdomnym i kotom wolno
zyjajcym z terenu gminy Nowe Ostrowy.

§ 10. Usypianie slepych miotow zwierzajt zgodnie z art. lla ust. 2 pkt 6
ustawy o ochronie zwierzajt z dnia 21 sierpnia 1997 r. realizujaj

1) Schronisko dla Bezdomnych ZwierzaJ: poprzez dokonywanie przez
lekarza weterynarii zabiegu usypiania slepych miotow;

2) Gmina Nowe Ostrowy poprzez zawieranie umow z zakladami
leczniczymi zwierzat.

§ 11. Srodki finansowe na realizacje zadan wynikajajoych z Programu
opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzajt
zabezpieczone sa^w budzecie Gminy Nowe Ostrowy.

§ 12. Srodki finansowe wydatkowane b^da^ na podstawie faktur oraz
zawieranych przez gmin§ umow z podmiotami biora^cymi udzial w realizacji
Programu opieki nad zwierze_tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzat.

PRZEWODNICZ^CY
RADY GMINY

Mirosmw Dqbicki


