
UCHWAŁA NR XXI/146/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r., poz.122 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Nowogrodziec w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXI/146/20

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 9 marca 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nowogrodziec w 2020 roku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Nowogrodźcu, jednostkę organizacyjną, przy pomocy 
której Burmistrz Nowogrodźca wykonuje zadania;

2) schronisku dla zwierząt, należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt Małych w Wielkim Lubańskim 
Lesie, Przylasek 18, 59-816 Platerówka, będące własnością Związku Gmin „Kwisa”, którego Gmina 
Nowogrodziec jest członkiem i ponosi koszty na jego funkcjonowanie;

3) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2020 roku.

§ 2. 1. Koordynatorem i realizatorem Programu jest Burmistrz Nowogrodźca.

2. Burmistrz Nowogrodźca realizuje Program: 

1) poprzez wspólne prowadzenie wraz z członkami Związku Gmin „Kwisa” i ponoszenie kosztów na 
funkcjonowanie schroniska dla zwierząt;

2) przy współudziale organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 
współpracujących z Urzędem Miejskim w Nowogrodźcu i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy 
Nowogrodziec.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec oraz 
zapewnianie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, realizuje 
Burmistrz Nowogrodźca przy współpracy ze schroniskiem dla zwierząt, które obligatoryjnie przeprowadza 
zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowogrodziec realizuje Burmistrz 
Nowogrodźca:

1) poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) poprzez zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym położonym 
w miejscowości Gierałtów 283;

3) przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania publiczne obejmujące opiekę nad 
zwierzętami bezdomnymi.

§ 6. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje Burmistrz 
Nowogrodźca:

1) za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu poprzez:
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a) wspieranie społecznych opiekunów (karmicieli) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowali się 
w urzędzie,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych,

2) przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania publiczne obejmujące opiekę nad 
kotami wolno żyjącymi oraz podejmujące interwencje w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Burmistrz Nowogrodźca:

1) przy współpracy ze schroniskiem dla zwierząt, które prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania 
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym 
zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu poprzez prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej 
urzędu.

§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogrodziec realizuje Burmistrz Nowogrodźca 
przy współpracy ze schroniskiem dla zwierząt.

2. W przypadku pojawienia się bezdomnego, porzuconego psa lub kota mieszkańcy Gminy Nowogrodziec 
winni powiadomić telefonicznie bądź osobiście funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Nowogrodźcu.

3. W przypadku konieczności zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom gospodarskim umieszczonym 
na czas leczenia w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w § 5 pkt 2 Programu, Burmistrz Nowogrodźca 
zleci lekarzowi weterynarii świadczenie usług weterynaryjnych, zgodnie ze zdiagnozowanym przypadkiem. 

§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizuje Burmistrz Nowogrodźca przy współpracy ze schroniskiem dla zwierząt, które posiada 
podpisaną umowę z Przychodnią Weterynaryjną Psilasek Lek. Wet. Dorota Giergiczna, Przylasek 18, 59-816 
Przylasek, Gabinetem Weterynarii ul. Wolności 4, 59-830 Olszyna oraz Przychodnią Weterynaryjną Keros 
Ondrasz Sitnik Piotr Kłosowski, ul. Mikołaja 13, 59-800 Lubań.

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom dzikim poszkodowanym w trakcie zdarzeń 
drogowych z terenu Gminy Nowogrodziec realizuje Burmistrz Nowogrodźca na podstawie umowy podpisanej 
z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Klekusiowo” reprezentowanym przez pana Mieczysława 
Żurawia, zam. Tomaszów Bolesławiecki 165A, 59-720 Raciborowice Górne.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Burmistrz Nowogrodźca przy współpracy ze 
schroniskiem dla zwierząt, które dokonuje zabiegów usypiania ślepych miotów.

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11. Urząd Miejski w Nowogrodźcu w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi, działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej 
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, 
a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy 
na 2020 r. w wysokości 91 548,00 zł, z przeznaczeniem na składki na funkcjonowanie schroniska (zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowogrodziec, poszukiwanie nowych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 
schroniska, usypianie ślepych miotów zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych   z udziałem zwierząt), w wysokości 6.000,00 zł na usługi pozostałe 
związane z opieką weterynaryjną oraz w wysokości 1 000,00 zł na dokarmianie kotów wolno żyjących.
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§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez przekazywanie składek Związkowi Gmin Kwisa oraz 
poprzez zlecenia świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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