
  

UCHWAŁA NR XI/95/20 

RADY GMINY PŁASKA 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Augustowskiego Stowarzyszenia Opieki 
nad Zwierzętami „Kudłacz” oraz dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Płaska 

przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Płaska w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Alicja Polkowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 1943



Załącznik do uchwały Nr XI/95/20 

Rady Gminy Płaska 

z dnia 31 marca 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Płaska na 2020 rok 

§ 1. Celem Programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt, 

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) edukację mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

§ 2. Wykonawcami programu są: 

1) Gmina Płaska; 

2) Schronisko dla zwierząt; 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie Gminy Płaska, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami gminy. 

§ 3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach niniejszego Programu pełni wieloosobowe 

stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości, gospodarki 
odpadami, gospodarki komunalnej i wodnej Urzędu Gminy Płaska współpracując w tym zakresie z organami 

Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzem weterynarii. 

§ 4. 1. W 2020 roku Gmina kontynuować będzie współpracę z Pensjonatem dla zwierząt "Cyganowo" 

ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom domowym miejsca 
w schronisku dla zwierząt – to jest takim, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma 

możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. 

2. Wszystkie psy trafiające do schroniska poddawane będą zabiegowi sterylizacji lub kastracji,  
o ile wcześniej nie zostały poddane takiemu zabiegowi, o ile nie ma przeciwwskazań ze strony lekarza 

weterynarii opiekującego się schroniskiem. 

3. Gmina nadal współpracować będzie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Płaska 
zajmującymi się ochroną zwierząt w zakresie: poszukiwania nowych właścicieli, dokarmiania zwierząt, 

propagowania ulotek związanych z ograniczeniem bezdomności zwierząt, prowadzenia edukacji w zakresie 

ochrony zwierząt – cały rok. 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Płaska następuje poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt w szczególności psów na terenie Gminy Płaska ma charakter 

interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, przede wszystkim po zgłoszeniu 

do wieloosobowego stanowiska ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, utrzymania porządku 
i czystości, gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej i wodnej Urzędu Gminy Płaska; 
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2) odłowieniem objęte będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje 

możliwość ustalenia ich właścicieli lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, 

a stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej 
pomocy tj. chore, kontuzjowane, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne; 

3) bezdomne odłowione zwierzęta są dostarczane do Pensjonatu dla zwierząt "Cyganowo"  

ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny, z którym Gmina ma zawartą stosowną umowę; 

4) każde odłowione bezdomne zwierzę będzie miało zapewnioną opiekę weterynaryjną przez lekarza 

weterynarii; 

5) wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na telefoniczne wezwanie lub pisemne w przypadku 

zaistnienia takiej potrzeby. 

§ 6. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących wymagających leczenia (po wypadkach 
drogowych); 

3) zapewnienie dokarmiania w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowotności tej populacji w okresie 

występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

4) dotychczas nie zachodziła potrzeba dokarmiania, ponieważ na terenie gminy nie występują wolno żyjące 

koty. 

§ 7. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów poprzez: 

1) pokrywanie kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów lub kotów mieszkańcom Gminy Płaska, 

którzy zadeklarowali chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia; 

2) pokrywanie kosztów badania ogólnego stanu zdrowia, szczepień profilaktycznych, pobytu w lecznicy  
przez okres rekonwalescencji oraz sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów 

oraz wolno żyjących kotów przebywających na terenie gminy; 

3) zapewnienie właścicielom psów lub kotów bezpłatnej sterylizacji samic lub kastracji samców; 

4) określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 3: 

a) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Płaska, do zwierząt stanowiących ich własność;  

b) Gmina Płaska zawarła umowę cywilnoprawną z zakładem leczniczym dla zwierząt oraz z Związkiem 

Komunalnym Biebrza na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji finansowanych z budżetu 
Gminy Płaska i Związku Komunalnego Biebrza, podmiot wybierany jest w postępowaniu zgodnie 

z ustawą o zamówieniach publicznych; 

c) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza się po wniosek do Urzędu Gminy Płaska, 
następnie do zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina Płaska ma zawartą ww. umowę  

na świadczenie usług w celu przeprowadzenia zabiegu; 

d) na warunkach określonych w umowie, Gmina Płaska i Związek Komunalny Biebrza pokrywają 100% 

kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku/faktury; 

e) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili 

obowiązków zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie. 

2. Gmina Płaska może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy 
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty, 

między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje. 

3. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Płaska do włączenia do treści 
programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt oraz ich prawidłową opieką. 
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§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi schronisko poprzez działania 

zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 

2. Gmina również prowadzi działania prowadzące do pozyskiwania osób chętnych do adopcji  

tj. zamieszczanie ogłoszeń o adopcji na tablicach ogłoszeń oraz w gazecie lokalnej „Głos Płaskiej”. 

§ 9. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Płaska, po zabiegu sterylizacji lub kastracji przekazywane będą 
nowym właścicielom posiadającym odpowiednie warunki do utrzymywania zwierząt domowych, 

pod warunkiem przyjęcia pełnej odpowiedzialności właścicielskiej za przekazane zwierzę. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia  
dla nich właścicieli; 

2) pensjonat dla zwierząt "Cyganowo" ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny jest pod stałą opieką weterynaryjną, 

z którą ma zawartą umowę – jest to HIRON - Lecznica dla zwierząt Leszek Czokajło, Żurawia 46,  
16-300 Augustów; 

3) lekarz weterynarii decyduje o usypianiu ślepych miotów. 

§ 11. 1. Gmina Płaska w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, ma zawarte porozumienie 
z rolnikiem w z Gminy Płaska w formie gotowości do przyjęcia takich zwierząt, bez wynagrodzenia,  

ale ze zwrotem kosztów realizacji zadania. 

2. Jest to gospodarstwo w miejscowości Rubcowo 6, 16-326 Płaska, do którego będą przewożone zwierzęta 

gospodarskie traktowane niehumanitarnie odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Wójta 
Gminy Płaska zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.). 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez podpisanie umowy zlecenia z Wet Ekspres Serwis Wojdacki 
Grzegorz, Podmacharce 10, 16-326 Płaska na całodobową opiekę weterynaryjną w roku 2020. 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy 

na 2020 r. w wysokości 25.000 zł. 
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