UCHWAŁA NR XXIX/226/22
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Boniewo"
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, poz. 583) w związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2022 r.
poz. 572) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Boniewo na 2022 rok”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/226/22
Rady Gminy Boniewo
z dnia 17 maja 2022 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. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Boniewo będą miały zapewnione miejsce w Eko Schronisku Dla
Zwierząt Zielone Pole z siedzibą w Ostrowitem” Ewą Czajkowską pesel 81092812885 zamieszkałą w Ostrowitem
50 a, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji.
2. Gmina podejmie współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami,
którychstatutowym celem działania jest ochrona zwierząt celem stałego i aktywnego poszukiwania wolnych
miejscw schroniskach dla zwierząt.
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) ustaleniu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
3) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących, przez upoważnionych przez Wójta Gminy pracowników
Urzędu Gminy Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycyjnych, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego
i Promocji Gminy.
4) zapobieganiu nadmiernemu wzrostowi populacji wolno żyjących kotów poprzez sterylizację lub kastrację
dorosłych osobników i usypianie ślepych miotów przez lekarza weterynarii, a także poprzez akcję informacyjną
dla właścicieli,
5) organizowanie dokarmiania kotów będzie odbywało się w miejscach ich skupisk po otrzymanych zgłoszeniach
mieszkańców oraz doraźnie, poprzez zakup i wydawanie suchej karmy w miejscach bytowania kotów
szczególnie w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
6) stworzenie rejestru opiekunów zwierząt w celu lepszej współpracy z Urzędem Gminy.
Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Boniewo podlegają odławianiu. Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Boniewo ma charakter doraźny i będzie następowało w zależności od zaistniałej potrzeby.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie w odniesieniu do otrzymanych zgłoszeń, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności chorych lub powodujących
zagrożenie bezpieczeństwa.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także
nie będzie zadawało cierpienia wyłapywanym zwierzętom.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Boniewo prowadzone będzie przez wyspecjalizowany
podmiot, tj. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone przez Eko Schronisko Dla Zwierząt Zielone Pole
z siedzibą w Ostrowitem” Ewę Czajkowską pesel 81092812885 zamieszkałą w Ostrowitem 50 a, posiadającego
niezbędne urządzenia i środki spełniające wymogi wynikające z odrębnych przepisów oraz odpowiednie pojazdy
przystosowane do bezpiecznego i humanitarnego przewozu wyłapywanych zwierząt.
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5. Odłowione bezdomne zwierzęta będą niezwłocznie przekazane do schroniska, o którym mowa w § 1.1, które
zapewnia wyżywienie i opiekę weterynaryjną.
6. Koszty związane z wyłapaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im dalszej opieki ponosi Gmina
Boniewo.
Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 4. 1. Gmina Boniewo w ramach podpisanej umowy ze schroniskiem będzie finansować sterylizację
i kastrację zwierząt wyłapywanych z terenu gminy oraz dostarczonych do schroniska.
2. Zabiegi o których mowa w ust. 1 mogą być przeprowadzone także w Przychodni Weterynaryjnej PROVET
lek. wet. Marta Kalińska, Pasieka 3, 87-865 Izbica Kujawska w przypadku zlecenia wykonania takiego zabiegu
przez Gminę w formie wcześniejszej umowy.
Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom będzie realizowane także poprzez poszukiwanie nowych
właścicieli, a w szczególności poprzez:
1) informowanie mieszkańców poprzez sołtysów o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt,
2) umieszczanie stosownej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Boniewie,
3) podejmowanie działań mających na celu ustalenie dotychczasowych właścicielibezdomnych zwierząt.
2. W zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt gmina współpracować będzie także
z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów
§ 6. 1. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie w schronisku dla bezdomnych zwierząt o którym mowa
w § 1.1 - przez lekarza weterynarii, z którym schronisko ma zawartą umowę.
2. Gmina będzie finansować 100% zabiegów usypiania ślepych miotów w schronisku, płacąc lekarzowi
weterynarii po otrzymaniu od niego faktury za wykonanie usługi.
3. Zabiegi o których mowa w ust. 1 mogą być przeprowadzone także w Przychodni Weterynaryjnej PROVET
lek. wet. Marta Kalińska, Pasieka 3, 87-865 Izbica Kujawska w przypadku zlecenia wykonania takiego zabiegu
przez Gminę.
4. Fakt, że zwierzęta są ślepe stwierdza lekarz weterynarii. Zwierzęta te winny być 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 Boniewoa Przychodnią
Weterynaryjną PROVET lek. wet. Marta Kalińska, Pasieka 3, 87-865 Izbica Kujawska.
Rozdział 9.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu
§ 9. Wysokość środków przewidzianych na realizację Programu w 2022 r. wynosi 10 000,00 zł, z czego:
- na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 5000,00 zł,
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- na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 1000,00 zł,
- na odławianie bezdomnych zwierząt – 700,00 zł
- na obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt – 700,00 zł,
- na poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt – 1000,00 zł,
- na usypianie ślepych miotów – 600,00 zł,
- na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
1000,00 zł.
§ 10. Koordynację nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Boniewo sprawuje upoważniony przez Wójta Gminy Boniewo pracownik Referatu
Zamówień Publicznych. Inwestycyjnych, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Promocji Gminy, kontakt
telefoniczny- 54/2840181.
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