
 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/179/20 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, 1571, 1696, 1815), w związku z art. 11a 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) - Rada Miejska 
w Nowogardzie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Nowogard na 2020 r.” w brzmieniu nadanym w załączniku uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogardu. 

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

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Marcin Nieradka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 sierpnia 2020 r.

Poz. 3748



                                                                                       Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/179/20
                                                                Rady Miejskiej w Nowogardzie 
                                                                      z dnia 29 czerwca 2020 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  NA TERENIE GMINY

NOWOGARD NA ROK 2020

I. Cel programu

§ 1 . Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt, zwanym dalej ,,Programem” jest w szczególności:

1) zapobieganie  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy  Nowogard  oraz  opieka  nad
zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie,

2) zmniejszenie  niekontrolowanego  rozmnażania  się  zwierząt  bezdomnych,
w szczególności kotów i psów,

3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

II. Realizatorzy programu

§ 2.1. Przyjmuje się, że funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczania bezdomności
zwierząt  pełnią  osoby  wyznaczone  przez  Burmistrza  Nowogardu,  zwane  dalej  ,,Osobami
wyznaczonymi”.
2.  Realizacja   działań  dotyczących  przeciwdziałaniu  bezdomności  zwierząt  może  być
prowadzona przez:

1) organizacje  społeczne,  których  statutowym  celem  działania  jest  przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt;

2) Urząd  Miejski  poprzez  egzekwowanie  przestrzegania  przepisów  o  utrzymaniu
czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków
określonych w przepisach. 

III. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku

§  3.1.  Zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom  miejsca  w  schronisku,  odbywać  się  będzie
na podstawie porozumienia zawartego w sprawie przejęcia zadania publicznego należącego
do  Gminy  Nowogard  przez  Gminę  Golczewo,  w  zakresie  dotyczącym przepisów ustawy
o ochronie zwierząt.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w ramach działalności Komunalnego
Schroniska  dla  Bezdomnych  Zwierząt  w  Sosnowicach,  zwanego  dalej  Schroniskiem
w Sosnowicach, w szczególności poprzez:

1) przyjmowanie do Schroniska  w Sosnowicach bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Nowogard,

2) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt. 
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IV. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§.  4.  1.  Sprawowanie  opieki  nad  wolno  żyjącymi  kotami  realizuje  Osoba  wyznaczona
poprzez:

a) prowadzenie ewidencji społecznych opiekunów (karmicieli)  kotów wolno żyjących,
b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom, o których mowa w lit. a,
c) realizację sterylizacji lub kastracji kotów.

2.  Zadanie, o którym mowa w ust. 1 może być wykonywane przez organizacje pozarządowe. 

V. Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5.  Odławianie  bezdomnych zwierząt  z  terenu Gminy Nowogard realizuje  firma MaJKa
Krystyna  Bogoniowska  w  spadku,  Al.  Wolności  32/1,  72-315  Resko,  z  którą  Gmina
Nowogard  posiada  stosowną  umowę  na  odławianie  bezdomnych  zwierząt.  Odłowione
zwierzęta będą przewożone do Schroniska w Sosnowicach.

VI. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt i odnajdowanie obecnych
właścicieli, którym zwierzę zaginęło

§ 6.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko  w  Sosnowicach  poprzez  prowadzenie  działań  zmierzających

do pozyskiwania właścicieli  i  oddawanie do adopcji  bezdomnych zwierząt  osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Gmina Nowogard poprzez:
a) prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów z terenu Gminy Nowogard,
b) promocję akcji adopcji zwierząt na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego, m. in.
poprzez  umieszczanie  umieszczanie  zdjęć  zwierząt  na  stronie  www.nowogard.pl
w zakładce ,,Zagubione – znalezione”.

VII. Usypianie ślepych miotów

§ 7. Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt realizuje Osoba wyznaczona poprzez
zlecanie  wykonania  zabiegu  zakładowi  leczniczemu:  Gabinet  Weterynaryjny  Danuta
Czerwińska, ul. Gen. J. Wybickiego 2, 72-200 Nowogard.

VIII. Zapewnienie opieki weterynaryjnej

§  8.  Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadkach  zdarzeń  drogowych
na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych realizuje Osoba wyznaczona
poprzez zlecenie zapewnienia opieki dostępnemu zakładowi leczniczemu w poszczególnych
przypadkach. 
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IX. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich

§ 9. Wskazuje się gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich
leżące w obrębie Gminy Nowogard – adres Ostrzyca 60.

XI. Finansowanie programu
§  10.1.  Wysokość  środków  finansowych  na  realizację  zadań  wynikających  z  programu
określa  budżet  gminy Nowogard  w kwocie   240.000,00 zł.  Kwota ta  została  podzielona
w następujący sposób:

1) ochrona zwierząt – 79000 zł
2) elektroniczne znakowanie psów – 30000 zł
3) sterylizacja kotów – 10000 zł
4) karma na dokarmianie kotów wolno żyjących – 1000 zł
5) dofinansowanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach – 120000  zł

2.  Środki  finansowe  wydatkowane  będą  poprzez  zlecanie  świadczenia  usług  zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 3748


		2020-08-07T11:48:40+0000
	Polska
	Małgorzata Nej-Kanarek; Dyrektor Wydz. Prawnego ZUW w Szczecinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




