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Poz. 3660
UCHWAŁA NR V/27/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Boniewo„
Na podstawie art. 11 a ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
( Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Boniewo na rok 2019 „ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Boniewo.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
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Załącznik do uchwały Nr V/27/19
Rady Gminy Boniewo
z dnia 11 marca 2019 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BONIEWO
Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Boniewo będą miały zapewnione miejsce
w Eko Schronisko Dla Zwierząt Zielone Pole z siedzibą w Ostrowitem” Ewą Czajkowską pesel
81092812885 zamieszkałą w Ostrowitem 50a, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich
adopcji.
Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie polegała w szczególności na:
1) poszukiwaniu osób, które zechcą zaopiekować się kotami poprzez umieszczenie ogłoszeń na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie, na stronie internetowej urzędu, poprzez informację zwyczajowo
przyjętą ( poprzez sołtysów oraz przedstawicieli samorządu gminnego),
2) zapobieganiu nadmiernemu wzrostowi populacji kotów poprzez sterylizację oraz akcję informacyjną dla
właścicieli ( lekarz weterynarii),
3) wykładaniu suchej karmy w miejscach bytowania kotów w przypadkach szczególnie niekorzystnych
warunków atmosferycznych,
4) stworzenie rejestru opiekunów zwierząt w celu lepszej współpracy z Urzędem Gminy.
Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Boniewo będzie następowało
w zależności od zaistniałej potrzeby.
2. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie zajmować się wyspecjalizowany podmiot, posiadający
niezbędne urządzenia i środki spełniające wymogi wynikające z odrębnych przepisów, oraz posiadający
odpowiednie pojazdy do przewozu wyłapywanych zwierząt.
3. Urządzenia i pojazdy nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia i nie mogą zadawać cierpienia
wyłapywanym zwierzętom.
4. Wyłapywane zwierzęta będą przekazane do schroniska, o którym mowa w § 1.
Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 4. Gmina Boniewo będzie finansować sterylizację zwierząt wyłapywanych z terenu gminy oraz
dostarczonych do schroniska, z którym gmina będzie miała zawartą umowę.
Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom będzie realizowane także poprzez poszukiwanie
nowych właścicieli, a w szczególności:
1) informowanie mieszkańców poprzez sołtysów o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt,
2) umieszczanie stosownej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy
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w Boniewie.
2. Zabieg sterylizacji lub kastracji będzie wykonywał lekarz weterynarii, któremu gmina zleci te czynności
w formie wcześniejszej umowy.
3. Gmina zapłaci za usługę po otrzymaniu faktury za wykonaną usługę kastracji lub sterylizacji.
Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów
§ 6. Usypianie ślepych miotów będzie się odbywać na poniższych zasadach:
1) gmina finansuje 100 % kosztów usypiania ślepych miotów, płacąc lekarzowi weterynarii po otrzymaniu od
niego faktury za wykonanie usługi,
2) usypianie ślepych miotów następować będzie wyłącznie przez lekarza weterynarii
w lecznicy weterynaryjnej, lub schronisku dla bezdomnych zwierząt,
3) lekarz stwierdza fakt, że zwierzęta są ślepe, zwierzęta traktowane są w sposób humanitarny i nie
powodujący u nich stresu lub udręczenia.
Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 7. 1. Gospodarstwem rolnym, w którym będzie zapewnione miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu
Gminy Boniewo będzie gospodarstwo Pani Elżbiety Nowickiej zam. Wólka Paruszewska 18, gmina Boniewo
2. Gmina podpisała umowę z właścicielem gospodarstwa, w której określone zostały warunki, jakie
powinno spełniać miejsce do przebywania zwierząt.
Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 8. Zwierzęta, które w wyniku zdarzeń drogowych odniosą obrażenia będą objęte całodobową opieką
weterynaryjną, którą będzie świadczył, na podstawie umowy zawartej
z Gminą Boniewo a Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ Wszystko dla zwierząt” Jarosław
Czapowski, Gabinet Weterynaryjny ul. Pocztowa 2, 87-851 Boniewo.

