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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2015r. w sprawie udostępnienia informacji na temat 
sposobu i skutków wykonywania zadania,,opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywanie" informuję, co następuje: 
1. Zgodnie ze zleceniem nr 120/WKŚ-II-ZS/Z/3104/13 z dnia 18 grudnia 2013r. 
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmował się Zakład Usług Miejskich,,Muniserwis" z 
siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 33. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2014r. 
do 31 grudnia 2014r. 
2. Na udzielanie doraźnych zleceń i wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki 
w 2014r. Gmina-Miasto Płock podpisała umowę z firmą Sita Płocka Gospodarka Komunalna 
ul. Parowa 20 w Płocku na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Umowa ta obejmowała: 
- przyjmowanie i przechowywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z 

innych przyczyn bezpańskich; 
- przyjmowanie zwierząt - uczestników kolizji w wypadkach drogowych i innych; 
- interwencyjne odławianie zwierząt, których zachowanie wskazuje na zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzi; 
- zapewnienie zwierzętom wyżywienia oraz stworzenie humanitarnych warunków bytowania; 
- zapewnienie zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej, tj. leczenie chorych zwierząt 

rokujących nadzieję na wyzdrowienie, wykonywanie szczepień; 
- usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ciężko poranionych oraz 

ślepych miotów; 
- przekazywanie zwierząt właścicielom bądź osobom zainteresowanym ich posiadaniem; 
- znakowanie psów poprzez wszczepianie elektronicznych czipów; 
- udział w akcjach propagandowych i profilaktycznych mających na celu zmniejszenie liczby 

bezpańskich zwierząt; 
- przeprowadzenie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt; 
- prowadzanie kwarantanny dla wszystkich przyjętych zwierząt (stałe zabezpieczenie dla celów 

kwarantanny 12 bud dla psów i 6 klatek dla kotów na wypadek zagrożenia wścieklizną). 
3. Ogółem liczna przyjętych zwierząt bezpańskich do schroniska w 2014r., którym zapewniono 
opiekę: 274 psów i 30 kotów. 
Opiekę nad kotami wolno żyjącymi w 2014r. objęła również Przychodnia Weterynaryjna 
„Polivet" reprezentowana przez Krzysztofa Więcka. Przedmiotem umowy było wykonywanie 
następujących czynności w odniesieniu do kotów bezdomnych i wolno żyjących: 

1. - sterylizacja kotek bezdomnych oraz ich przechowywanie na czas rekonwalescencji; 
2. - kastracja kocurów bezdomnych oraz ich przechowywanie na czas rekonwalescencji; 
3. - oznaczanie kotów bezdomnych poprzez tatuowanie; 
4. - usypianie ślepych miotów, głównie chorych. 

W 2014 r. przeprowadzono łącznie 388 sterylizacji bezdomnych kotek oraz 128 kastracji 
bezdomnych kocurów. 
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Przychodnia Weterynaryjna Na 4 Łapy Katarzyna Skrzynecka. Przedmiotem umowy było 
świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi występującymi 
na terenie Gminy - Miasto Płock (leczenie ogólne). 

4. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 
2014roku. 

Umowa nr Kwota umowy 
zł 

Wykorzys tana 
kwota 

zł 

120/WKŚ-II-ZS/Z/3104/2013 z dnia 18.12.2013r. -
przewożenie dzikich zwierząt schwytanych na 
terenie Miasta Płocka 

6.000,00 3.885,59 

125/WKŚ-II-ZS/Z/3222/2013 z dnia 30.12.2013r. -
leczenie i rehabilitacja i dzikich zwierząt 

5.000,00 5.000,00 

121/WKŚ-II-ZS/Z/3145/2013 z dnia 20.12.2013r. -
sterylizacja i kastracja kotów oraz usypianie 
ślepych i chorych miotów 

45.032,00 45.004,00 

123/WKŚ-II-ZS/Z/3213/2013 z dnia 30.12.2013r. -
odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu Miasta 
Płocka 

10.000,00 5.814,21 

124/WKŚ-II-ZS/Z/3221/2013 z dnia 16.12.2013r. -
realizacja programu „Podaj Łapę" 

85.000,00 80.155,04 

109/WKŚ-II-ZS/Z/3068/2013 z dnia 29.11.2013r. 
- prowadzenie Schroniska dla zwierząt (w okresie 
od 01.12.2013 do 30.11.2014r.) 

920.000,00 920.000,00 

74/WKŚ-II-ZS/Z/2591/2014 z dnia 27.11.2014 -
prowadzenie schroniska dla zwierząt (w okresie od 
1.12.2014 do 31.12.2014r) 

80.000,00 80.000,00 

122/WKŚ-II-ZS/Z/3368/2013 z dnia 23.12.2013 -
całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
(bezdomnych i kotów wolno żyjących) 

19.500,00 18.800,00 

118/WKŚ-II-ZS/Z/3102/2013 z dnia 18.12.2013 -
wykonanie zbierania i przechowywania zwłok 
zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich)z 
terenu miasta Płocka. 

50.000,00 47.322,00 

22/WKŚ-II-ZS/Z/1283/2013 z dnia 26.05.2014 -
świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej 
nad kotami wolno żyjącymi 

10.000,00 9.416,00 

51/WKŚ-II-ZS/Z/1944/2014 z dnia 15.09.2014 -
zakup karmy mokrej i suchej dla kotów wolno 
żyjących 

16.875,00 16.875,00 

Zlecenie ustne- zakup karmy mokrej i suchej dla 
kotów wolno żyjących 

969.84 969,84 

Łączn ie 1.248.376,84 1.233.241,68 



5. Załączniki: 

1.120/WKŚ-II-ZS/Z/3104/2013 z dnia 18.12.2013r. - przewożenie dzikich zwierząt 
schwytanych na terenie Miasta Płocka, 
2.125/WKŚ-II-ZS/Z/3222/2013 z dnia 30.12.2013r. - leczenie i rehabilitacja i dzikich zwierząt, 
3.121/WKŚ-II-ZS/Z/3145/2013 z dnia 20.12.2013r. - sterylizacja i kastracja kotów oraz 
usypianie ślepych i chorych miotów, 
4.123/WKŚ-II-ZS/Z/3213/2013 z dnia 30.12.2013r. - odbiór i utylizacja padłych zwierząt z 
terenu Miasta Płocka, 
5.124/WKŚ-II-ZS/Z/3221/2013 z dnia 16.12.2013r. - realizacja programu „Podaj Łapę", 
6.109/WKŚ-II-ZS/Z/3068/2013 z dnia 29.11.2013r. - prowadzenie Schroniska dla zwierząt (w 
okresie od 01.12.2013 do 30.11.2014r.), 
7.74/WKŚ-II-ZS/Z/2591/2014 z dnia 27.11.2014 - prowadzenie schroniska dla zwierząt (w 
okresie od 1.12.2014 do 31.12.2014r), 
8.122/WKŚ-II-ZS/Z/3368/2013 z dnia 23.12.2013 - całodobowa opieka weterynaryjna w 
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdomnych i kotów wolno żyjących), 
9.118/WKŚ-II-ZS/Z/3102/2013 z dnia 18.12.2013 - wykonanie zbierania i przechowywania 
zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich)z terenu miasta Płocka, 
10.22/WKŚ-II-ZS/Z/1283/2013 z dnia 26.05.2014 - świadczenie usług z zakresu opieki 
weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi, 
11.51/WKŚ-II-ZS/Z/1944/2014 z dnia 15.09.2014 - zakup karmy mokrej i suchej dla kotów 
wolno żyjących. 
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