
 

 

UCHWAŁA NR XIX/177/17 

RADY GMINY NOWINKA 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Nowinka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2017, poz. 1840), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Nowinka na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Paszkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 171



Załącznik do uchwały Nr XIX/177/17 

Rady Gminy Nowinka 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Nowinka na rok 2018 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Nowinka w 2018 roku, zwanym dalej programem, ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych 

zwierząt, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz bezdomnych zwierząt 

gospodarskich przebywających na terenie Gminy Nowinka. 

§ 2. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w 
schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym, dokarmianie 
zwierząt; 

2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; 

3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję; 

4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych znajdujących się w schroniskach; 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym programem na wypadek 
następstw zdarzeń drogowych; 

6) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami; 

7) zapewnienie odbioru i utylizacji padłych zwierząt bezdomnych; 

8) edukację mieszkańców Gminy Nowinka na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych i gospodarskich. 

§ 3. 1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami realizuje się poprzez odławianie bezdomnych zwierząt, które 

realizuje uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą 

na wykonanie usługi, tj. schronisko „SONIECZKOWO"' Marta Chmielewska Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9 A, 16-304 Augustów. 

2. Bezdomne zwierzęta są dostarczane i przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
„SONIECZKOWO”, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów, z którym Gmina posiada zawartą stosowną 
umowę. Bezdomnym zwierzętom zapewnia się miejsce we wskazanym wyżej schronisku. 

§ 4. Bezdomne padłe zwierzęta będą przekazywane do zakładu utylizacyjnego, z którym zostanie zawarta 

stosowna umowa. 

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w szczególności ich dokarmianie, sprawowana będzie  

w przypadku pojawienia się ich na terenie gminy i zgłoszenia przez mieszkańców. Pomoc potrzebującym 

zwierzętom, szczególnie w przetrwaniu okresu zimowego, polegać będzie na dokarmianiu poprzez zakup  

i ustawienie suchej karmy w miejscach gdzie najczęściej będą widywane zwierzęta. 

§ 6. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez obligatoryjną sterylizację  

bezdomnych kotek wg możliwości finansowych Gminy Nowinka, do momentu wyczerpania środków 

finansowych zabezpieczonych w budżecie na 2018 rok. 

2. Po wykonaniu sterylizacji kotki zostanie wykonane nacięcie ucha w celu zapobieganiu 

powtórnemu wyłapania kotki, której wykonano zabieg. Sterylizacja bezdomnych kotek oraz ich 

oznakowanie będzie przeprowadzane przez wyłonionych przez Gminę Nowinka lekarzy weterynarii na 

zgłoszenie mieszkańca i po zatwierdzeniu przez pracownika Urzędu Gminy. 

§ 7. Gmina Nowinka umożliwia bezpłatne usypianie ślepych miotów psów i kotów, które posiadają 

właściciela, wg możliwości finansowych Gminy Nowinka, do momentu wyczerpania środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie na 2018 rok. Warunkiem dokonania uśpienia jest pisemna zgoda właściciela. 
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2. Gmina Nowinka umożliwia zryczałtowaną opłatę za sterylizację lub kastrację zwierząt, które 

posiadają właściciela, wg możliwości finansowych do momentu wyczerpania środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie na 2018 rok. Warunkiem wykonania tych zabiegów jest na pisemny 

wniosek właściciela zwierzęcia, oraz wniesienie przez właściciela udziału w wysokości 10 % kosztu 

zabiegu. 

§ 8. 1. Gmina Nowinka umożliwia przeprowadzenie kastracji lub sterylizacji psów i kotów 

posiadających właściciela z terenu gminy w ramach wspólnego zadania ze Związkiem Komunalnym 

„Biebrza”, do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację 

przedmiotowego zadania. 

2. Kastracje i sterylizacje psów i kotów, które posiadają właściciela przeprowadzane będą przez 

wyłonionego przez Gminę Nowinka lekarza weterynarii na zgłoszenie mieszkańca, po ustaleniu ilości 

zabiegów w stosunku do możliwości finansowych i po stwierdzeniu przez pracownika gminy do spraw 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

3. Kastracja i sterylizacja psów i kotów, które posiadają właściciela są dokonywane pod warunkiem 

udziału własnego właściciela w wysokości 10% kosztu zabiegu. 

4. Przez I kwartał 2018 r. powyższe zabiegi będą finansowane z kwoty 2 200,00 zł, która nie została 

wykorzystana w 2017 r. W następnych miesiącach zabiegi będą finansowane z Związku Komunalnego 

„Biebrza” z kwoty przyznanej Gminie Nowinka na 2018 r. 

§ 9. W przypadku braku zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich zwierzęta te zostaną umieszczone 

w gospodarstwie rolnym we wsi Pijawne Ruskie 23, z którym to zawarto stosowną umowę na zapewnienie 

miejsc dla zwierząt gospodarskich. 

§ 10. Udzielanie pomocy weterynaryjnej i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez odpowiednie służby 

weterynaryjne na podstawie zawartej umowy z Panem Leszkiem Czokajło, właścicielem firmy „HIRON”'- 

Leszek Czokajło, 16-300 Augustów, ul. Żurawia 46. 

§ 11. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt stosuje się w schroniskach obligatoryjną 

sterylizację albo kastrację zwierząt odłowionych na terenie gminy i trafiających do schroniska. 

§ 12. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest: 

1) w schronisku poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 

2) na terenie Gminy poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów 
i kotów wolno żyjących. 

§ 13. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli. 

§ 14. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli  
i oddawania do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 
warunki bytowania, 

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska, m.in. poprzez 
umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Nowinka, 

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 15. Gmina Nowinka w ramach Programu przy udziale zainteresowanych organizacji pozarządowych 

prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców  

w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt między innymi 

poprzez: 

1) zachęcenie kadry pedagogicznej w szkole i przedszkolu do włączenia do treści programowych  
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt 
domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami; 
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2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji, happeningów dla dzieci i młodzieży na temat 
humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami oraz osobami prawnymi i prywatnymi, zainteresowanymi ochroną 
zwierząt; 

3) współpracę ze schroniskami dla zwierząt polegającą na organizowaniu wspólnych akcji edukacyjnych 
oraz akcji adopcyjnych. 

§ 16. 1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Nowinka przewidzianych na rok 2018  

w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Z powyższej kwoty 3.000,00 zł przeznacza 

się na sterylizację lub kastrację zwierząt, które posiadają właściciela. 

2. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizacje przedmiotowego programu  

w trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust. 1 będą niewystarczające. 

3. Środki będą wydatkowane na realizację Programu w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu. 
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