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Poz. 2264
UCHWAŁA NR XLIII/323/18/2018
RADY GMINY PŁOŚNICA
z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Płośnica w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017
poz. 1875) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1840), Rada
Gminy Płośnica uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Płośnica w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Makowski

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/323/18/2018
Rady Gminy Płośnica
z dnia 23 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica.
Rozdział I
WPROWADZENIE
§ 1. 1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Płośnica uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica”,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
§ 2. 1. Program ma zastosowanie do :
1) bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich w szczególności psów i kotów, w tym wolno żyjących
kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju jak również na terenie
Gminy Płośnica,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–2–

Poz. 2264

2) wszystkich zwierząt w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt,
Rozdział II
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem głównym Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Płośnica,
3) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) odławianie bezdomnych zwierząt,
6) wskazanie gospodarstwa rolnego celem zapewnienia miejsca pobytu dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,
8) edukacja mieszkańców Gminy Płośnica w zakresie opieki nad zwierzętami.
3. Wykonawcami programu są:
1) Wójt Gminy Płośnica realizujący zadania Programu.
2) Policja, Straż Pożarna,
3) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Tatary, Tatary 30A, 13-100 Nidzica.
4) Nadleśnictwo Lidzbark
5) Współdziałanie w realizacji Programu mogą podjąć organizacje pożytku publicznego,
stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia
zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.
Rozdział III
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 4. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych w Schronisku, z
wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan
zdrowia lub wiek,
2) prowadzenie przez Urząd Gminy w Płośnicy akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
Rozdział IV
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
§ 6. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Płośnica realizują:
1) Schronisko dla Zwierząt poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do Schroniska
oraz obligatoryjną sterylizację zwierząt w schronisku,
2) Wójt Gminy Płośnica poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich.
§ 7. 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje Wójt Gminy Płośnica
poprzez:
1) zakup karmy i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
którzy zarejestrowani są w Urzędzie Gminy Płośnica do wyczerpania środków finansowych na ten cel
oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartej umowy z zakładem leczniczym dla
zwierząt.
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami
wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
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§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1)Schronisko dla Zwierząt, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić
im należyte warunki bytowania,
2)Wójt Gminy Płośnica poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska i prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na
stronie internetowej oraz poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, regionalnymi mediami a
także utworzenie tak zwanej bazy osób zainteresowanych adopcją zwierząt.
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
2. W przypadku ustalenia dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierzęcia które zostało
odłowione, ponosi on koszty związane z jego odłowieniem, transportem oraz wykonaniem zabiegów
weterynaryjnych oraz przekazaniem do środowiska
§ 9. 1. Odławianiu podlegają bezdomne zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone a nie
istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opiekę zwierzę dotąd pozostawało.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Płośnica realizuje Schronisko dla Zwierząt. Bezdomne
zwierzęta domowe są przewożone do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do zakładu
leczniczego, z którym Gmina Płośnica podpisała umowę tj. Gabinetem weterynaryjnym CITO
Remigiusz Gesek, ul. Nidzicka 30, 13-200 Działdowo. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone
są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 10 ust. 1 Programu.
3.Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie
będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapywanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im
cierpienia
§ 10. 1.Urząd Gminy w Płośnicy zapewnia miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie
poprzez wyznaczenie gospodarstwa rolnego.
2.Gospodarstwo rolne w miejscowości Wielki Łęck adres: Wielki Łęck 56, 13-230 Lidzbark przyjmuje i
zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Płośnica.
3.Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa odrębne
porozumienie.
§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizują:
1) Schronisko dla Zwierząt, poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;
2) Zakład leczniczy dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym
– Gabinet weterynaryjny CITO, ul. Nidzicka 30, 13-200 Działdowo.
§ 12. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa realizuje wyłącznie
lekarz weterynarii, a uśpione zwierzęta muszą być przekazane i odebrane przez podmiot
posiadający odpowiednie uprawnienia.
Rozdział V
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. 1. Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach programu zabezpieczone są w
budżecie Gminy Płośnica na rok 2018 w kwocie 12 000,00 zł i wydatkowane będą zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.
2. Środki finansowane wydatkowane będą poprzez zlecenie:
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy w Schronisku,
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- obligatoryjną sterylizacje albo kastracje zwierząt w Schronisku,
– odławiania bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Płośnica,
– sterylizację i kastrację bezpańskich psów i kotów,
– usypiania „ślepych miotów”,
– opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych oraz w przypadku zwierząt agresywnych,
– zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
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3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

