
UCHWAŁA NR XXXIX/312/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz.130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1840) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Kutnie, a także organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt oraz dzierżawców  i zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy uchwala 
się co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się do realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowe Ostrowy na rok 2018 w brzmieniu zawartym w załączniku 
do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/312/2018

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 28 marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Nowe Ostrowy

§ 1.  Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Nowe Ostrowy są objęte zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające 
w granicach administracyjnych Gminy Nowe Ostrowy.

§ 2.  Program ma na celu:

1) Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:

a) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących za pomocą ich 
sterylizacji oraz kastracji, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

b) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

c) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

d) odławianie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska,

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt,

f) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich,

g) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukację 
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.

§ 3. Realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej 
współpracy:

1) Gmina Nowe Ostrowy;

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Przyjaciel” w Kotliskach 13 prowadzone przez Pana Zbigniewa 
Moraczewskiego zwane dalej „Schroniskiem”;

3) Placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych 
mieszkańców;

4) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację kotów i psów oraz 
usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:                                                                                                                                              

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegu sterylizacji 
i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów ze względu na stan zdrowia;

2) Gmina Nowe Ostrowy poprzez skierowanie bezdomnych zwierząt na zabieg kastracji lub sterylizacji 
do zakładu leczniczego dla zwierząt tj. Przychodnia Weterynaryjna Dariusz Zarychta Kutno ul. 
Wyszyńskiego 11.

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  z terenu gminy Nowe Ostrowy realizują:
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1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do schroniska z terenu 
gminy Nowe Ostrowy;

2) Gmina Nowe Ostrowy poprzez  wskazanie gospodarstwa  rolnego zapewniającego miejsce dla 
zwierząt gospodarskich. W roku 2018 bezdomne zwierzęta gospodarskie będą przewożone do 
gospodarstwa Pana Wiesława Baweja  zam. Ostrowy 37.

§ 6.  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania 
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym 
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Gmina Nowe Ostrowy poprzez promocję adopcji bezdomnych  zwierząt.

§ 7. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez gminę 
w sytuacjach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców.

§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Nowe Ostrowy przeprowadzane będzie 
przez Schronisko w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu.

2. Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
zwierzęta dotąd przebywały;

3. Zwierzęta będą odławiane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu Gminy, 
administratorów nieruchomości lub mieszkańców, że zwierzęta pozostają bez opieki;

4. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane, niezwłocznie, przewiezione i umieszczone w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt „Przyjaciel” w Kotliskach, które to posiada odpowiednie urządzenia i środki do 
wykonywania usług i zapewnia warunki określone w przepisach.

§ 9. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje na zlecenie gminy Nowe Ostrowy Przychodnia Weterynaryjna Dariusz Zarychta Kutno ul. 
Wyszyńskiego 11.

§ 10.  Usypianie ślepych miotów zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt 
z dnia 21 sierpnia 1997r. realizują:

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegu 
usypiania ślepych miotów,

2) Gmina Nowe Ostrowy poprzez pokrywanie kosztów usypiania ślepych miotów wykonanych przez 
Przychodnię Weterynaryjną zgodnie z umową.

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu opiek nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt zabezpieczone są w budżecie Gminy Nowe 
Ostrowy w kwocie 45.000 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
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§ 12.  Środki finansowe wydatkowane będą na podstawie faktur oraz zawieranych przez gminę 
umów z podmiotami biorącymi udział w realizacji Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz 
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt.
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Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wynika z art. 11 a  ustawy o ochronie zwierząt. Zapewnienie
opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy.

W myśl tego artykułu Rada gminy określa corocznie do dnia 31 marca powyższy program.

Program podlega zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koła Łowieckie, oraz
organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a które działają na terenie
gminy.
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