PROJEKT
Załącznik do uchwały Nr XXV/…/13
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa
Wieś Wielka w 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2013 r.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia uchwały przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Nowa Wieś Wielka w 2013 roku”, zwanego dalej Programem, jest art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich.
§ 1.
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka określa następujące cele gminnego Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) odławianie bezdomnych zwierząt,
3) sterylizację albo kastrację zwierząt,
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
9) działania informacyjno - edukacyjne.
§ 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest realizowane poprzez:
1) zbieranie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się
lub pozostających bez opieki właściciela,
2) zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom
schwytanym na terenie Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela poprzez
umieszczenie ich w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy.
§ 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie z zachowaniem warunków:
1) wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku
do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką dotychczas pozostawały,
2) wyłapywanie zwierząt odbywać się będzie w sposób stały w miarę potrzeb,
3) wyłapywanie przeprowadzać będzie podmiot, który prowadzi zarejestrowaną działalność
obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia, posiada specjalistyczne środki przeznaczone
do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt.

§ 4.
Sterylizacja lub kastracja zwierząt z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka odbywać się będzie:
1) obligatoryjnie dla zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka,
przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy, na podstawie Porozumienia
Międzygminnego Nr 032.100.6.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r.,
2) poprzez finansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt oddawanych do adopcji,
3) poprzez finansowanie sterylizacji zwierząt będących własnością osób nisko uposażonych,
po uzyskaniu opinii z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4) zawarcie umowy z lekarzami weterynarii na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy,
2) Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka,
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania
właścicieli zwierząt.

nowych

§ 6.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez:
1) dokarmianie oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
2) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,
3) sterylizację lub kastrację kotów.
§ 7.
Obsługę weterynaryjną dla realizację i celów określonych w § 1 zapewnia Firma „CZAPLA” gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą 86-005 Białe Błota, ul. Cynowa 29.

§ 8.
Dla bezdomnych zwierząt gospodarskich zapewnia się miejsce pobytu na terenie gospodarstwa
rolnego w miejscowości Dziemionna, ul. Malinowa 107, 86- 060 Nowa Wieś Wielka.
§ 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt zostanie zrealizowane poprzez podpisanie umowy z lekarzem weterynarii.
§ 10.
Działania informacyjno - edukacyjne prowadzone będą m. in. poprzez:
1) stronę internetową Gminy Nowa Wieś Wielka,
2) prasę lokalną,
3) foldery.
§ 11.
Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Nowa Wieś Wielka.
Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na 2013 r. wynoszą 55.400 zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta).

