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UCHWAŁA NR V/37/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 122)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r .
poz. 994 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koła Łowieckiego „SZARAK”
w Nowym Mieście Lubawskim oraz Stowarzyszenia ochrony zwierząt "Przytul psisko", Rada Miejska
w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Nadolski
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Załącznik do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 1 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok
Rozdział 1.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Nowego Miasta Lubawskiego oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje Brodnickie
Schronisko dla Zwierząt "REKSIO" z siedzibą przy ul. Ustronie 20b w Brodnicy.
§ 3. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:
1) ustalenie miejsca, w którym przebywają koty wolno żyjące,
2) dokarmianie bezdomnych kotów głównie w okresie zimowym.
2. Zadania określone w pkt 1-2 zrealizowane są na podstawie zgłoszeń mieszkańców.
§ 4. 1. Stałym odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
zajmuje się Ewelina Wyrzykowska prowadząca Przychodnię Weterynaryjną „KUBUŚ", z siedzibą przy
ul. Sadowej 2 w Nowym Mieście Lubawskim, a także pracownicy Straży Miejskiej.
2. Po wyłapaniu bezdomne zwierzęta przewozi się niezwłocznie do Brodnickiego Schroniska dla Zwierząt
"REKSIO" z siedzibą przy ul. Ustronie 20b w Brodnicy.
3. W przypadku gdy niezwłoczny przewóz zwierząt bezdomnych do schroniska jest niemożliwy, zwierzęta
w najkrótszym możliwym okresie przetrzymuje się w przeznaczonych do tego celu klatkach usytuowanych
w wyznaczonym miejscu przez Gminę.
§ 5. Realizacja obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt odbywać się będzie w schronisku dla
zwierząt na zasadach ustalonych umową z jednostką prowadzącą schronisko.
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane m. in. poprzez
umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej lokalnej gazety.
§ 7. Usypianie ślepych miotów w celu kontroli populacji może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii
w schronisku dla zwierząt bezdomnych.
§ 8. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego z siedzibą przy
ul. Kopernika 24 w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 9. Całodobowa opieka weterynaryjna wraz z zapewnieniem porcji żywieniowych dla zwierząt
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowana jest przez Ewelinę Wyrzykowską
prowadzącą Przychodnię Weterynaryjną „KUBUŚ", z siedzibą przy ul. Sadowej 2 w Nowym Mieście
Lubawskim.
Rozdział 2.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 10. 1. Program realizowany będzie ze środków budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na
rok 2019 w kwocie 8 000,00 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie wykonania usług obejmujących zadania
przewidziane niniejszym programem, w trybie obowiązujących przepisów.

