
  

UCHWAŁA NR XXV/166/21 

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Nowogród w 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 638), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży i dzierżawców obwodów 

łowieckich, Rada Miejska w Nowogrodzie uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Nowogród w 2021 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Daniel Cwalina 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 kwietnia 2021 r.

Poz. 1536



Załącznik do uchwały Nr XXV/166/21 

Rady Miejskiej w Nowogrodzie 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Nowogród w 2021 roku 

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

§ 2. Cel Programu 

1. Celem niniejszego Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród, 

zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, 

przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Nowogród.  

2. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt 

jest największa w Gminie Nowogród. 

§ 3. Realizacja Programu 

1. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Nowogród obejmuje zadania określone w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638): 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

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. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt 

a) Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy Nowogród ma charakter stały i będzie odbywało się  

w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki 

zwierząt, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

b) Zgłoszenia o zwierzętach, co do których istnieje przypuszczenie, że zwierzę jest bezdomne, przyjmuje Urząd 

Miejski w Nowogrodzie. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia urząd podejmuje 

działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia bezdomnego i umieszczenia go w schronisku. 

c) Zadania z zakresu odławiania bezdomnych psów na terenie Gminy Nowogród, a następnie umieszczanie ich 

w schronisku będzie realizowało „Sonieczkowo” Schronisko i Fryzjer dla Bezdomnych Zwierząt  

Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów. 

d) Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na zasadach i warunkach określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie 

zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753). 

e) Odłowione zwierzęta są niezwłocznie przewożone i umieszczane w schronisku, które zapewnia właściwe 

warunki bytowania zwierząt, zgodne z ich podstawowymi potrzebami: dostęp do odpowiedniego 

pożywienia i świeżej wody, ochronę przed warunkami atmosferycznymi i należytą opiekę weterynaryjną. 

f) Urząd Miejski w Nowogrodzie będzie sprawował nadzór nad działalnością schroniska, aby wykonywanie 

zleconych zadań odbywało się zgodnie z wymogami humanitarnej ochrony zwierząt. 

3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami 
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Koty wolno żyjące, bytujące na terenie Gminy Nowogród są elementem ekosystemu, a ich obecność 

zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego 

nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego 

schronienia. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach. W okresie zimowym, 

gdy swobodnie żyjące koty nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, powinny być 

dokarmiane. 

Realizacja programu dotyczącego bezdomnych kotów będzie polegała na monitorowaniu największych skupisk 

kotów wolno żyjących na terenie Gminy Nowogród, w celu zapewnienia im opieki, dokarmiania oraz 

ograniczenia ich rozrodczości. W miarę potrzeb koty wolno żyjące będą wyłapywane, poddawane zabiegowi 

sterylizacji i zaszczepieniu przeciw wściekliźnie, następnie wypuszczane na wolność w miejscu złapania  

(w 2020 roku 8 wolno żyjących kotek zostało poddanych zabiegowi sterylizacji). Dokarmianie kotów wolno 

żyjących będzie polegało na zakupie karmy, która będzie przekazywana, zgłoszonym w Urzędzie Miejskim  

w Nowogrodzie, społecznym opiekunom (karmicielom). 

4. Adopcje zwierząt 

 Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie odbywać się poprzez prowadzenie działań 

promujących adopcję psów ze schroniska, umieszczanie zdjęć i ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz stronie schroniska www.sonieczkowo.pl. 

5. Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi 

a) Na skutek zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej realizowane będzie przez gminę poprzez zlecenie tego zadania lekarzowi weterynarii,  

z którym gmina podpisuje umowę. 

b) Całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi poszkodowanymi w wypadkach 

drogowych w 2021 roku będzie pełniła lek. wet. Joanna Anna Cwalina (upr. 50167) prowadząca Gabinet 

Weterynaryjny ANIMA, ul. Porucznika Jarzyny 39, 18-414 Nowogród. 

c) Wskazany lekarz weterynarii, gdy zajdzie taka potrzeba będzie: 

– usypiał ślepe mioty pochodzące od bezdomnych zwierząt, 

– przeprowadzał sterylizację lub kastrację bezdomnych psów, w przypadku oddania psa do adopcji, 

– udzielał niezbędnej pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, 

– przeprowadzał sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów. 

6. Usypianie ślepych miotów 

a) Usypianie ślepych miotów pochodzących od zwierząt przebywających w schronisku będzie realizował lekarz 

weterynarii pracujący w schronisku. 

b) Gdy zajdzie potrzeba uśpienia ślepego miotu znalezionego na terenie administracyjnym gminy, zabieg ten 

zostanie wykonany przez lekarza weterynarii, z którym gmina podpisała umowę. 

7. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

a) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt będzie realizowane poprzez przeprowadzanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji. 

b) Zabiegi sterylizacji bądź kastracji będą wykonywane obligatoryjnie u wszystkich psów trafiających do 

schroniska. Wyjątkiem będą zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów 

ze względu na stan zdrowia lub wiek. 

c) Gmina Nowogród sfinansuje zabieg kastracji bądź sterylizacji psa, który trafi do adopcji przed 

umieszczeniem go w schronisku. Zabieg taki wykona lekarz weterynarii, z którym gmina podpisała umowę. 

8. Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt i edukacja mieszkańców 

a) Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzi aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt  

w nim przebywających. Ponadto uczestniczy w działaniach mających na celu zapewnić bezdomnym 

zwierzętom stałą opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej 

wiadomości. 
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b) Urząd Miejski w Nowogrodzie w ramach Programu prowadził będzie we współpracy z sołtysami  

i jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowogród (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) 

działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 

9. Wskazanie gospodarstwa rolnego 

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Edwarda 

Wasika w miejscowości Mątwica 114. 

10. Finansowanie Programu 

a) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Nowogród, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Nr XXII/145/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na 2021 rok, w wysokości 82 400,00 zł. 

b) Środki finansowe wydatkowane będą w następujący sposób: 

– odławianie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku – 74 400,00 zł, 

– pozostałe działania na rzecz bezdomnych zwierząt – 8 000,00 zł. 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), 

Rada gminy corocznie do dnia 31 marca, w drodze uchwały określa program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród w 2021 r. Projekt Programu został 

pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży (pismo Nr PIW – 

Z.5120.3.5.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.) oraz Koło Łowieckie „Sokół” 

Program obejmuje realizację następujących zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

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. 

Mając na uwadze konieczność wypełnienia uregulowań ustawowych zasadnym jest podjęcie przedmiotowej 

uchwały. 
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