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UCHWAŁA NR VI/36/19
RADY GMINY MAŁY PŁOCK
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mały Płock
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. poz. 122) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz
zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich działających na terenie gminy, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mały Płock w 2019 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/191/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy
Mały Płock (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2018 poz. 1471)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka
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Załącznik do uchwały Nr VI/36/19
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 28 lutego 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Mały Płock
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Mały Płock określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy i obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
II. Realizatorzy programu
§ 2. 1. Realizatorami programu są:
1) gmina;
2) schronisko dla zwierząt - Schronisko dla Zwierząt Jerzy Kubrak z siedzibą w Kolnie ul. Wesoła 12,
18 –500 Kolno;
3) lekarz Weterynarii - Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” - s. c Adam Domagalski, Jan Konopka
ul. Potocznego 5, 18 – 516 Mały Płock;
4) gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich - Szczepankowska Kazimiera
zam. ul. Księcia Janusza 8, 18-516 Mały Płock;
5) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt.
2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Mały Płock.
III. Realizacja zadań
§ 3. Gmina Mały Płock na podstawie zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt zapewnienia opiekę
bezdomnym zwierzętom domowym pochodzącym z terenu gminy.
§ 4. 1. Na terenie gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób ciągły, po przyjęciu zgłoszeń
o błąkających się bez opieki zwierzętach przez Urząd Gminy w Małym Płocku oraz po ustaleniu miejsca ich
przebywania.
3. Odławianiem zwierząt z terenu Gminy Mały Płock zajmować się będą pracownicy schroniska na
podstawie zawartej ze schroniskiem w tym zakresie umowy.
4. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której dotychczas pozostawały,
a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
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§ 5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty;
2) zapewnienia dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania;
3) zapewnienie w miarę możliwości miejsc schronienia, w szczególności na okres zimy.
2. Udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś leczenie
i sterylizacja przeprowadzane są przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Mały Płock ma zawartą umowę na
świadczenie takich usług.
3. Po zakończeniu leczenia, przeprowadzeniu sterylizacji wolno żyjące koty będą umieszczone w miejscu
z którego zostały odłowione.
§ 6. 1. Gmina Mały Płock realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od ich umieszczenia
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji
w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu właścicieli, a także zwierzęta, u których istnieją
przeciwwskazania zdrowotne do wykonania zabiegu.
4. Zabieg sterylizacji lub kastracji może być wykonany również przez lekarza weterynarii, z którym Gmina
Mały Płock ma podpisaną stosowną umowę.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych poprzez umieszczanie informacji w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy (strona www., tablice ogłoszeń);
2) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Mały Płock za
pośrednictwem schroniska dla zwierząt, z którym Gmina ma podpisaną umowę;
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania właścicieli zwierząt.
§ 8. 1. Gmina Mały Płock pokrywa koszty uśpienia bezdomnych ślepych miotów psów, kotów.
2. Ustala się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina Mały Płock ma podpisaną
umowę na świadczenie usług w tym zakresie;
2) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla
nich właścicieli oraz chore bezdomne w stosunku do których lekarz uzna, że nie rokują nadziei na
wyzdrowienie, a dalsze życie przyniosłoby im cierpienie i ból;
3) właściciel w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu zgłasza się do lekarza i wypełnia
oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających
z realizacji Programu.
§ 9. 1. Zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Mały Płock zapewnia się miejsce w gospodarstwie
rolnym, z którego właścicielem gmina zawarła odpowiednią umowę.
2. Gospodarstwo rolne musi spełniać warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając im
schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.
3. Koszty związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami gospodarskimi, które·z różnych przyczyn
utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Mały Płock, a w przypadku, gdy możliwym jest
ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie
właściciel zwierzęcia.
§ 10. 1. Zwierzęta poszkodowane w wypadkach drogowych będą podlegały całodobowej opiece
weterynaryjnej.
2. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych realizowana
jest na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.
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3. Koszty opieki na podstawie wystawionego rachunku/faktury ponosi Gmina Mały Płock.
4. Kosztami leczenia zwierząt będą obciążeni też właściciele w przypadku ich ustalenia, w wysokości
wydatków poniesionych przez Gminę Mały Płock.
IV. Edukacja mieszkańców
§ 11. Wójt Gminy w ramach Programu prowadzi we współpracy z Schroniskiem działania edukacyjne
mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach
utrzymujących lub hodujących psy lub koty między innymi poprzez ich humanitarne traktowanie, propaganda
sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych.
V. Finansowanie programu
§ 12. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mały Płock zostały zabezpieczone w budżecie Gminy
Mały Płock na 2019 r. w wysokości 30.000,00 zł (dział 900 rozdział 90013).
2. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie na podstawie:
1) faktur za umieszczenie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku;
2) faktur za odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt do Schroniska;
3) faktur lub innych dokumentów zakupu karmy dla zwierząt bezdomnych i protokołów jej przekazania;
4) faktur od lekarza weterynarii za interwencje w przypadkach:
a) zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
b) sterylizacji lub kastracji zwierząt w Schronisku,
c) usypiania ślepych miotów;
5) faktur lub rachunków za sprawowanie opieki nad zwierzętami gospodarskimi.

