
Program opieki nad zwierz�tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno�ci zwierz�t na terenie Gminy 
Miasto Pło�sk w 2017 roku 

WPROWADZENIE 

Podstaw� prawn� podj�cia przez Rad� Miejsk� w Pło�sku uchwały w sprawie przyj�cia "Programu opieki nad 
zwierz�tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno�ci zwierz�t na terenie Gminy Miasto Pło�sk", zwanego 
dalej Programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz�t. 

Programem obj�te s� zwierz�ta domowe, w szczególno�ci psy i koty wolno �yj�ce oraz zwierz�ta gospodarskie.

Corocznie wzrastaj�ca bezdomno�� zwierz�t wynika przede wszystkim z braku edukacji i wiedzy społecze�stwa. 
Do przyczyn powstawania zjawiska bezdomno�ci zwierz�t nale��: 

- porzucanie zwierz�t przez wła�cicieli; 

- pozbywanie si� zwierz�t z hodowli; 

- panuj�ce mody na dane rasy zwierz�t; 

- ucieczki zwierz�t; 

- niekontrolowane rozmna�anie; 

- łatwe formy pozyskiwania zwierz�t. 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekro� w uchwale jest mowa o: 

1) Schronisku - rozumie si� przez to Schronisko dla Bezdomnych Zwierz�t w Pawłowie gm. Regimin koło 
Ciechanowa; 

2) Stra�y Miejskiej - rozumie si� przez to Stra� Miejsk� w Pło�sku; 

3) zwierz�tach bezdomnych - rozumie si� przez to zwierz�ta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabł�kały 
si� lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma mo�liwo�ci ustalenia ich wła�ciciela lub innej osoby, pod 
której opiek� trwale dot�d pozostawały; 

4) zwierz�tach domowych - rozumie si� przez to zwierz�ta tradycyjnie przebywaj�ce wraz z człowiekiem w jego 
domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 

5) zwierz�tach gospodarskich - rozumie si� przez to zwierz�ta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz�t gospodarskich (koniowate, bydło, jeleniowate, drób, �winie, owce, 
kozy, pszczoły miodne, zwierz�ta futerkowe); 

6) zwierz�tach wolno �yj�cych (dzikich) - rozumie si� przez to zwierz�ta nieudomowione �yj�ce w warunkach 
niezale�nych od człowieka; 

7) Programie - rozumie si� przez to Program opieki nad zwierz�tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomno�ci zwierz�t na terenie Gminy Miasto Pło�sk w 2017 roku. 

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

Celem Programu jest zapobieganie bezdomno�ci zwierz�t na terenie Gminy Miasto Pło�sk, zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierz�tom oraz ich wyłapywanie. 



Program obejmuje w szczególno�ci: 

- zapewnienie bezdomnym zwierz�tom miejsca w schronisku dla zwierz�t, 

- opiek� nad wolno �yj�cymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

- odławianie bezdomnych zwierz�t, 

- obligatoryjn� sterylizacj� albo kastracj� zwierz�t w schroniskach dla zwierz�t, 

- poszukiwanie wła�cicieli dla bezdomnych zwierz�t, 

- usypianie �lepych miotów, 

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz�t gospodarskich, 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze� drogowych z udziałem zwierz�t, 

- znakowanie zwierz�t w gminie, 

- prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych dla mieszka�ców Pło�ska, 

- wskazanie wysoko�ci �rodków finansowych przeznaczonych na realizacj� Programu oraz sposób wydatkowania 
tych �rodków. 

Rozdział 3.
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZ�TOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZ�T

Bezdomnym zwierz�tom odłowionym z terenu Gminy Miasto Pło�sk w latach 2012-2016 oraz zwierz�tom, 
które b�d� odławiane w 2017 r. zostały zapewnione miejsca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz�t w Pawłowie 
gm. Regimin koło Ciechanowa - zgodnie z umow� nr AZ.ZP.272.6.2017 zawart� z Przedsi�biorstwem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na usług� pn. "Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierz�t z terenu 
Gminy Miasto Pło�sk w 2017 r.". 

Rozdział 4.
OPIEKA NAD WOLNO �YJ�CYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE

Koty wolno �yj�ce, bytuj�ce głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, nie s� zwierz�tami bezdomnymi, 
dlatego nie nale�y ich wyłapywa� ani umieszcza� w schronisku. 

W ramach  usługi pn. "Opieka nad zwierz�tami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomno�ci zwierz�t na terenie 
Gminy Miasto Pło�sk - �wiadczenie usług weterynaryjnych" kotom wolno �yj�cym b�dzie udzielana w miar�
potrzeb opieka lekarsko-weterynaryjna wraz z zapewnieniem miejsca czasowego przetrzymywania zwierz�cia na 
czas jego leczenia. 

Dokarmianie polegaj�ce na udost�pnianiu dodatkowego pokarmu w zale�no�ci od potrzeb (np. w zale�no�ci od 
czynników atmosferycznych w okresie zimowym) b�dzie odbywało si� za po�rednictwem zarejestrowanych 
w Referacie Odpadów, Ochrony �rodowiska i Gospodarki Komunalnej opiekunów tzw. karmicieli, którym b�dzie 
przekazana zakupiona sucha karma dla kotów. 

Rozdział 5.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZ�T

Odławianie bezdomnych zwierz�t z terenu Gminy Miasto Pło�sk w 2017 r. odbywa si� zgodnie z zawart�
umow� nr AZ.ZP.272.5.2017 z Przedsi�biorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Przedmiotowa 
usługa polega na przeprowadzaniu akcji zwi�zanych z odłowieniem bezdomnych zwierz�t z terenu Gminy Miasto 
Pło�sk oraz obejmuje transport (dojazd do miejsca odławiania lub miejsca odbioru bezdomnych zwierz�t na terenie 
Gminy Miasto Pło�sk oraz przewóz zwierz�t do schroniska). Zwierz�ta b�d� odławiane (wg potrzeb) za pomoc�: 
p�tli zaciskowej, siatki obezwładniaj�cej, aplikatora weterynaryjnego. Zwierz�ta po odłowieniu b�d� niezwłocznie 
przewo�one do schroniska pojazdem zatwierdzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 



Rozdział 6.
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZ�T W SCHRONISKACH DLA 

ZWIERZ�T

Do działa� wpływaj�cych na zmniejszenie liczby bezdomnych zwierz�t nale�y �wiadome ograniczanie ich 
populacji poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji w schronisku, z wyj�tkiem 
zwierz�t, u których istniej� przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, ze wzgl�du na stan zdrowia i/lub 
wiek. 

Gmina Miasto Pło�sk finansuje przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierz�t bezdomnych 
z terenu miasta Pło�ska, przebywaj�cych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz�t w Pawłowie gm. Regimin. 

Rozdział 7.
POSZUKIWANIE WŁA	CICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZ�T

W celu pozyskiwania nowych wła�cicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierz�t osobom, które 
zapewniaj� im wła�ciw� opiek� i warunki do egzystencji, Schronisko dla Bezdomnych Zwierz�t w Pawłowie koło 
Ciechanowa prowadzi akcje adopcyjne na stronie internetowej: 

-  www.facebook.com/schroniskopawlowo  

Informacje o bezdomnych zwierz�tach odłowionych z terenu Gminy Miasto Pło�sk, umieszczonych 
w schronisku i kwalifikuj�cych si� do adopcji b�d� ukazywa� si� na stronie internetowej www.plonsk.pl   

Ponadto za psy adoptowane ze schroniska, z którym Gmina Miasto Pło�sk zawarła umow� na �wiadczenie usług 
w przedmiocie utrzymania bezdomnych zwierz�t w schronisku, na podstawie dokumentów po�wiadczaj�cych 
odłowienie psa z terenu Gminy Miasto Pło�sk, nie pobiera si� opłaty od posiadania psów. 

Rozdział 8.
USYPIANIE 	LEPYCH MIOTÓW

W uzasadnionych przypadkach lekarz weterynarii w ramach umowy na usług� pn. "Opieka nad zwierz�tami 
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomno�ci zwierz�t na terenie Gminy Miasto Pło�sk - �wiadczenie usług 
weterynaryjnych" - na zgłoszenie Referatu Odpadów, Ochrony �rodowiska i Gospodarki Komunalnej - dokonuje 
humanitarnego u�miercenia poprzez usypianie �lepych miotów. 

Rozdział 9.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZ�T 

GOSPODARSKICH

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierz�t gospodarskich w 2017 r. wskazuje si�
gospodarstwo prowadzone przez Pa�stwo Jolant� i Jerzego mał�. Borowskich, które znajduje si� przy ul. 
Podmiejskiej 13, 09-100 Pło�sk. 

Rozdział 10.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZE


DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZ�T

W ramach usługi pn. "Opieka nad zwierz�tami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomno�ci zwierz�t na terenie 
Gminy Miasto Pło�sk - �wiadczenie usług weterynaryjnych" Gabinet Weterynaryjny WOJ-WET Lekarz 
Weterynarii Wojciech Krysiewicz, Dzierz��nia 33, 09-164 Dzierz��nia, zapewnia całodobow� opiek�
w przypadkach zdarze� drogowych na terenie Gminy Miasto Pło�sk z udziałem zwierz�t. 

Rozdział 11.
ZNAKOWANIE ZWIERZ�T W GMINIE

W 2009 r. w Gminie Miasto Pło�sk wdro�ony został "Program Rejestracji i Identyfikacji Zwierz�t". Obowi�zek 
zarejestrowania i trwałego oznakowania psów w sposób umo�liwiaj�cy ich identyfikacj� został wprowadzony 
w �ycie 1 lipca 2009 r. (zgodnie z Uchwał� Rady Miejskiej w Pło�sku XLVII/260/09 uchwalon� dnia 19 lutego 
2009 r.). 

Urz�d Miejski w Pło�sku przy współpracy z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierz�t 
realizuj�c program "Podaj Łap�", który ma na celu zapobieganie bezdomno�ci zwierz�t i polepszenie stanu 
sanitarno-epidemiologicznego miasta prowadził kampani� informacyjn� dot. akcji identyfikacji psów poprzez 
wszczepienie mikroczipa. Dotychczasowe bezpłatne znakowanie obejmowało limit 700 szt. mikroczipów 
i odbywało si� w lecznicy na terenie miasta: Gabinet Weterynaryjny przy ul. Sportowej 2. 



W 2015 i w 2016 r. - kontynuacja bezpłatnej usługi (do wyczerpania limitu 90 szt. mikroczipów) dla wła�cicieli 
psów zamieszkałych na terenie miasta Pło�sk po okazaniu dowodu to�samo�ci oraz dowodu aktualnego 
szczepienia przeciw w�ciekli	nie. 

Bezpłatne czipowanie przeprowadzano w 3 gabinetach weterynaryjnych: 

1) Vetporadnia 

Gabinet Weterynaryjny 

Lek. wet. Agnieszka Lisi�ska 

ul. Lipowa 1 D, 09-100 Pło�sk 

2) Gabinet Weterynaryjny 

Lek. wet. Sławomir Piekarz 

ul. Sportowa 2, 09-100 Pło�sk 

3) Gabinet Weterynaryjny "JAN-VET" 

Lek. wet. Magdalena i Łukasz Jankowscy s.c. 

ul. Płocka 65, 09-100 Pło�sk 

W 2017 r. planowana jest dalsza współpraca z ww. gabinetami dot. bezpłatnego znakowania i rejestracji psów. 

Wła�ciciel dla psa otrzyma bezpłatnie: 

- mikroczip ISO 11784 (wraz z implancj�), 

- rejestracj� w Ogólnopolskiej i Europejskiej Bazie Danych Zwierz�t Oznakowanych. 

Szczegółowe informacje dotycz�ce znakowania psów na terenie Gminy Miasto Pło�sk dost�pne s� na stronach 
internetowych: 

- miasta Pło�sk www.plonsk.pl  

-  www.oznakujpsa.pl  

-  www.identyfikacja.pl  

Gmina Miasto Pło�sk finansuje równie� wszczepienie mikroczipów (wraz z obsług� systemu identyfikacji 
zwierz�cia w bazie danych) psom zakwalifikowanym do adopcji, które zostały odłowione z terenu Gminy Miasto 
Pło�sk i przebywaj� w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz�t w Pawłowie gm. Regimin. 

Rozdział 12.
PROWADZENIE AKCJI EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH DLA MIESZKA
CÓW PŁO
SKA

W ramach prowadzenia działa� edukacyjno-informacyjnych w zakresie opieki nad zwierz�tami i humanitarnego 
traktowania zwierz�t Urz�d Miejski w Pło�sku przekazuje informacje dotycz�ce m.in.: 

- obowi�zków wła�cicieli zwierz�t, poprawiaj�ce tak�e bezpiecze�stwo mieszka�ców Gminy, 

- ograniczania populacji poprzez sterylizacj� i kastracj�, 

- propagowania adopcji zwierz�t bezdomnych, 

- znakowania psów. 

Rozdział 13.
WSKAZANIE WYSOKO	CI 	RODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJ�

PROGRAMU

Rada Miejska w Pło�sku uchwalaj�c coroczny bud�et b�dzie zapewnia� w nim �rodki finansowe na realizacj�
zada� Gminy Miasto Pło�sk zwi�zanych z przeciwdziałaniem bezdomno�ci zwierz�t. 



Na rok 2017 �rodki finansowe przeznaczone na realizacj� Programu zostały zabezpieczone w bud�ecie miasta 
(Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 oraz § 4210 - na podstawie Uchwały Bud�etowej Miasta Pło�sk na rok 2017 Nr 
XXXVIII/296/2016 Rady Miejskiej w Pło�sku z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz z jej pó	niejszymi zmianami): 

- 4 000,00 zł na odławianie bezdomnych zwierz�t z terenu Gminy Miasto Pło�sk w 2017 r. 

- 125 776,00 zł na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierz�t z terenu Gminy Miasto Pło�sk w 2017 r. 

- 41 750,00 zł na zadania dot. opieki nad zwierz�tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno�ci zwierz�t na 
terenie Gminy Miasto Pło�sk, w tym na �wiadczenie usług weterynaryjnych, znakowanie psów na terenie Gminy 
Miasto Pło�sk oraz na zakup materiałów niezb�dnych do wykonywania czynno�ci podczas interwencji w terenie 
zwi�zanych ze zwierz�tami pozostawionymi bez opieki. 

�rodki przeznaczone w bud�ecie miasta na realizacj� Programu opieki nad zwierz�tami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomno�ci zwierz�t wydatkowane b�d� na podstawie wystawionych przez Wykonawców 
faktur/rachunków zgodnie z zawartymi umowami/zleceniami. 


