
UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miasto Płońsk w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Płońsku

Henryk Zienkiewicz
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2020 roku 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Płońsku uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasto Płońsk”, zwanego dalej Programem jest art. 11 a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

Programem objęte są zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty wolno żyjące 

oraz zwierzęta gospodarskie.  

Corocznie wzrastająca bezdomność zwierząt wynika przede wszystkim z braku edukacji 

i wiedzy społeczeństwa. Do przyczyn powstawania zjawiska bezdomności zwierząt należą:  

- porzucanie zwierząt przez właścicieli;  

- pozbywanie się zwierząt z hodowli;  

- panujące mody na dane rasy zwierząt;  

- ucieczki zwierząt;  

- niekontrolowane rozmnażanie;  

- łatwe formy pozyskiwania zwierząt.  

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) Schronisku – rozumie się przez to Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie gm. 

Regimin koło Ciechanowa;  

2) Straży Miejskiej – rozumie się przez to Straż Miejską w Płońsku;  

3) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia 

ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;  

4) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 

w charakterze jego towarzysza;  

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/198/2020

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 19 marca 2020 r.
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5) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 

przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (koniowate, bydło, 

jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły miodne, zwierzęta futerkowe);  

6) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione 

żyjące w warunkach niezależnych od człowieka;  

7) Programie – rozumie się przez to Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2020 roku.  

Rozdział 2 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk, 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. 

Program obejmuje w szczególności:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt,  

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,  

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

6) usypianie ślepych miotów,  

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich,  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt,  

9) znakowanie zwierząt w gminie,  

10) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców Płońska,  

11) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

oraz sposób wydatkowania tych środków.  

 

Rozdział 3 

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA 

ZWIERZĄT 

Bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Miasto Płońsk w latach 2012-2019 

oraz zwierzętom, które będą odławiane w 2020 r. zapewniono miejsca w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie gm. Regimin koło Ciechanowa – zgodnie z umową 

nr ZP.272.3.2020 zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Ciechanowie na usługę pn. „Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Miasto Płońsk w 2020 r.”.  

 

 

Id: 13B1FE55-9AAD-409A-A580-6E7BC14337D2. Podpisany Strona 3



 

 

3 

 

Rozdział 4 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE 

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, nie są 

zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani umieszczać w schronisku. 

W ramach usługi pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk – świadczenie usług weterynaryjnych”, kotom 

wolno żyjącym będzie udzielana w miarę potrzeb opieka lekarsko-weterynaryjna wraz 

z zapewnieniem miejsca czasowego przetrzymywania zwierzęcia na czas jego leczenia.    

Dokarmianie polegające na udostępnianiu dodatkowego pokarmu, w zależności od potrzeb, 

będzie odbywało się za pośrednictwem zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim w Płońsku 

opiekunów tzw. karmicieli, którym będzie przekazana zakupiona karma dla kotów.    

W ramach współorganizowanych przez Urząd Miejski w Płońsku akcji zbierana będzie karma 

dla kotów wolno żyjących z terenu miasta. 

Zadanie pn. „Usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja kotów” zgodnie z umową 

nr ZP.272.66.2020 zawartą z Gabinetem Weterynaryjnym „JAN-VET” Lek wet. Magdalena 

i Łukasz Jankowscy s.c., ul. Płocka 65, 09-100 Płońsk polegać będzie na: schwytaniu 

i transporcie wolno żyjących kotek/kotów z miejsca ich dotychczasowego bytowania do 

gabinetu weterynaryjnego, w którym będzie przeprowadzony zabieg sterylizacji/kastracji, 

kwalifikacji zwierząt do zabiegu, przygotowaniu kotek do zabiegu i wykonanie sterylizacji – 

usunięciu macicy z jajnikami, przeprowadzenie zabiegu przy użyciu środków własnych, 

w tym medykamentów, materiałów opatrunkowych itp., w tym m.in. rozpuszczalnych nici 

chirurgicznych, kaftaników ochronnych; przygotowanie kotów do zabiegu i wykonaniu 

kastracji – usunięcie jąder i najądrzy, przeprowadzenie zabiegu przy użyciu środków 

własnych, w tym medykamentów, materiałów opatrunkowych itp., w tym m.in. 

rozpuszczalnych nici chirurgicznych, kołnierzy ochronnych; ponadto wykonaniu 

w fazie uśpienia znakowania zwierząt poprzez nacięcie lewego ucha; wykonaniu zastrzyku, 

podaniu kroplówki lub podaniu leku (w przypadku gdy zwierzę będzie wymagało 

dodatkowego leczenia przed wykonaniem zabiegu); uśpieniu i utylizacji płodów w przypadku 

sterylizacji u ciężarnej kotki, zapewnieniu opieki przez okres max. 14 dni, w tym karmieniu, 

transporcie kotek/kotów i wypuszczeniu ich na wolność w miejscu ich dotychczasowego 

pobytu.  

Rozdział 5 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2020 r. zapewniono na 

podstawie zawartej umowy nr ZP.272.4.2020 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Ciechanowie. Przedmiotowa usługa polega na przeprowadzaniu akcji związanych 

z odłowieniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk oraz obejmuje transport 

(dojazd do miejsca odławiania lub miejsca odbioru bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Płońsk oraz przewóz zwierząt do schroniska). Zwierzęta będą odławiane (wg potrzeb) 

za pomocą: pętli zaciskowej, siatki obezwładniającej, aplikatora weterynaryjnego. Zwierzęta 

po odłowieniu będą niezwłocznie przewożone do schroniska pojazdem zatwierdzonym przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
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Rozdział 6 

OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT 

W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT 

Do działań wpływających na zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt należy świadome 

ograniczanie ich populacji poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji 

i kastracji w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonania tych zabiegów, ze względu na stan zdrowia i/lub wiek.  

Gmina Miasto Płońsk finansuje przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt 

bezdomnych z terenu miasta Płońska, przebywających w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Pawłowie gm. Regimin. 

Rozdział 7 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

W celu pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt 

osobom, które zapewnią im właściwą opiekę i warunki do egzystencji, Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa prowadzi akcje adopcyjne na stronie 

internetowej: www.facebook.com/schroniskopawlowo 

Informacje o bezdomnych zwierzętach odłowionych z terenu Gminy Miasto Płońsk, 

umieszczonych w schronisku i kwalifikujących się do adopcji, będą ukazywać się na stronie 

internetowej www.plonsk.pl 

  

Ponadto za psy adoptowane ze schroniska, z którym Gmina Miasto Płońsk zawarła umowę na 

świadczenie usług w przedmiocie utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, na 

podstawie dokumentów poświadczających odłowienie psa z terenu Gminy Miasto Płońsk, nie 

pobiera się opłaty od posiadania psów. 

 

Na terenie Gminy Miasto Płońsk działa Stowarzyszenie na rzecz zwierząt „Uszy do góry”, 

którego celem jest: 

1) promowanie idei wolontariatu, 

2) pozyskiwanie nowych wolontariuszy,  

3) organizowanie różnorodnych imprez oraz zbiórek na cele statutowe, 

4) szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym i dzikim, 

5) szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, 

przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi, 

6) ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt poprzez 

współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organami państwowymi, 

7) propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się 

zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami. 
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Rozdział 8 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

W uzasadnionych przypadkach lekarz weterynarii, Gabinet Weterynaryjny WOJ-WET Lekarz 

Weterynarii Wojciech Krysiewicz, Dzierzążnia 33, 09 – 164 Dzierzążnia, w ramach umowy 

nr ZP.272.5.2020 na usługę pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk – świadczenie usług 

weterynaryjnych” – na zgłoszenie Głównego Specjalisty ds. Zieleni Miejskiej - dokonuje 

humanitarnego uśmiercenia poprzez usypianie ślepych miotów.  

 

Rozdział 9 

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA 

DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2020 r. 

wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Państwo Jolantę i Jerzego małż. Borowskich, 

które znajduje się przy ul. Podmiejskiej 13, 09-100 Płońsk.  

 

Rozdział 10 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ 

W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

W ramach usługi pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk – świadczenie usług weterynaryjnych” Gabinet 

Weterynaryjny WOJ-WET Lekarz Weterynarii Wojciech Krysiewicz, Dzierzążnia 33, 

09 – 164 Dzierzążnia zapewnia całodobową opiekę w przypadkach zdarzeń drogowych na 

terenie Gminy Miasto Płońsk z udziałem zwierząt. Zgłoszenia przyjmowane są przez 

przedstawiciela Zamawiającego/ Straży Miejskiej w Płońsku/ Policji/ Straży Pożarnej.  

 

Rozdział 11 

ZNAKOWANIE ZWIERZĄT W GMINIE 

W 2009 r. w Gminie Miasto Płońsk wdrożony został „Program Rejestracji i Identyfikacji 

Zwierząt”. Obowiązek zarejestrowania i trwałego oznakowania psów w sposób 

umożliwiający ich identyfikację został wprowadzony w życie 1 lipca 2009 r. (zgodnie 

z Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku XLVII/260/09 uchwaloną dnia 19 lutego 2009 r.). 

Urząd Miejski w Płońsku przy współpracy z Polskim Towarzystwem Rejestracji 

i Identyfikacji Zwierząt realizując program „Podaj Łapę”, który ma na celu zapobieganie 

bezdomności zwierząt i polepszenie stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta prowadził 

kampanię informacyjną dot. akcji identyfikacji psów poprzez wszczepienie mikroczipa. 
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Dotychczasowe bezpłatne znakowanie obejmowało limit 700 szt. mikroczipów i odbywało się 

w lecznicy na terenie miasta: Gabinet Weterynaryjny przy ul. Sportowej 2. 

  

W 2015 i 2016 r. (limit 90 szt. mikroczipów) oraz w 2017 r. (limit 40 szt.) – kontynuowano 

przedmiotową bezpłatną usługę po okazaniu dowodu tożsamości przez mieszkańca Płońska 

oraz dowodu aktualnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie. 

Bezpłatne czipowanie w ww. okresie przeprowadzano w 3 gabinetach weterynaryjnych: 

 
1) Vetporadnia 

Gabinet Weterynaryjny 

Lek. wet. Agnieszka Lisińska 

ul. Lipowa 1 D, 09-100 Płońsk 

 

2) Gabinet Weterynaryjny 

Lek. wet. Sławomir Piekarz 

ul. Sportowa 2, 09-100 Płońsk 

 

3) Gabinet Weterynaryjny „JAN-VET” 

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

ul. Płocka 65, 09-100 Płońsk 

W 2020 r. w przypadku zmiany przepisów ustawy o ochronie zwierząt zostaną podjęte 

działania zgodnie z wytycznymi dla znakowania zwierząt na terenie całego kraju. 

Gmina Miasto Płońsk sfinansuje również wszczepienie mikroczipów (wraz z obsługą systemu 

identyfikacji zwierzęcia w bazie danych) psom zakwalifkowanym do adopcji, które zostały 

odłowione z terenu Gminy Miasto Płońsk i przebywają w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Pawłowie gm. Regimin.  

 

Rozdział 12 

PROWADZENIE AKCJI EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH DLA 

MIESZKAŃCÓW PŁOŃSKA 

W ramach prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie opieki nad 

zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt Urząd Miejski w Płońsku przekazuje 

informacje dotyczące m.in.:  

1) obowiązków właścicieli zwierząt, poprawiające także bezpieczeństwo mieszkańców 

Gminy,  

2) ograniczania populacji poprzez sterylizację i kastrację,  

3) propagowania adopcji zwierząt bezdomnych.  
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Rozdział 13 

WSKAZANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH 

NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

Rada Miejska w Płońsku uchwalając coroczny budżet zapewnia w nim środki finansowe na 

realizację zadań Gminy Miasto Płońsk związanych z przeciwdziałaniem bezdomności 

zwierząt.  

Na rok 2020 środki finansowe przeznaczone na realizację Programu zostały zabezpieczone  

w budżecie miasta (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 i § 4210  - na podstawie Uchwały 

Budżetowej Miasta Płońsk na rok 2020 Nr XXIII/168/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 

19 grudnia 2019 r. oraz z jej późniejszymi zmianami):  

- 3 510,54 zł na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk 

w 2020 r., 

- 132 677,35 zł na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Miasto Płońsk w 2020 r.,  

- 35 105,40 zł na zadania dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym na świadczenie usług 

weterynaryjnych, znakowanie psów na terenie Gminy Miasto Płońsk, 

- 10 531,62 zł na zadanie pn. „Usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja kotów”. 

- 8 776,00 zł na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. 

 

Środki przeznaczone w budżecie miasta na realizację Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowane będą na podstawie 

wystawionych przez Wykonawców faktur/ rachunków zgodnie z zawartymi umowami/ 

zleceniami.  
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/198/2020

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2020 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) rada 
gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujący w szczególności:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

- odławianie bezdomnych zwierząt,

- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

- usypianie ślepych miotów,

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miasto Płońsk w 2020 roku zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację 
oraz sposób wydatkowania tych środków.

Przekazany na podstawie art. 11 a ust. 7 ww. ustawy projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płońsku, Koło Łowieckie Nr 55 "DANIEL" w Warszawie.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uchwalenia przedmiotowych zagadnień.

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku

Henryk Zienkiewicz

Id: 13B1FE55-9AAD-409A-A580-6E7BC14337D2. Podpisany Strona 9


		2020-03-18T23:00:00+0000
	Polska
	HENRYK ZIENKIEWICZ
	Podpis organu wydającego akt prawny.




