
 

 

UCHWAŁA NR III/34/2019 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie  uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2019 roku” 

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

z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11a  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. 

Dz. U. z 2019r., poz. 122 z późn. zm.) Rada Gminy Płoskinia, uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2019 roku” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Sobolewska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 marca 2019 r.

Poz. 1457



Załącznik do uchwały Nr III/34/2019 

Rady Gminy Płoskinia 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

PROGRAM 

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA  BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę" 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Płoskinia w 2019 roku został opracowany  zgodnie z ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt ( t.j. Dz.U.2019 poz.122  z późn. zm.) Rada Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa 

w art. 11 a w/w  ustawy określa, w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca poniższy program. 

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy. Opracowany program 

wskazuje zakres działań jaki należy podejmować w porozumieniu z organizacjami społecznymi, których 

statutowym celem jest ochrona zwierząt, Inspekcją Weterynaryjną oraz osobami fizycznymi w celu 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Program odnosi się do wszystkich zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów a także kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

§ 1. Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt obejmuje 

wszystkie zwierzęta przebywające na terenie gminy Płoskinia. 

§ 2. Głównym celem Programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami, 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 3. W Programie realizowane są następujące zadania: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6. usypianie ślepych miotów; 

7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

8. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

9. edukacja mieszkańców Gminy Płoskinia w zakresie opieki nad zwierzętami; 

10. finansowanie. 

§ 4. Zadania realizowane są przez: 

1. Urząd Gminy w Płoskini. 

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni: 

- Kierownik Referatu Rolnictwa i Środowiska  tel. 55 620 86 05. 

3. Schronisko dla Zwierząt - Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna 

Maria Krajewska-Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko z którym Gmina ma zawartą stosowną umowę, 

4. Gospodarstwo Rolne z którym Gmina Płoskinia ma zawarte stosowne porozumienie, jest to 

gospodarstwo rolne Pana Mirosława Rackiewicza zam. Płoskinia 15, 14-526 Płoskinia. 
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5. Gabinet Weterynaryjny który zapewni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt poprzez dyżur lekarza weterynarii pod ustalonym  numerem telefonicznym. 

Gmina zawrze stosowną umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej 

udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym  z terenu Gminy Płoskinia. 

6. PHU Czaplińska, Zbiórka Surowca Utylizacyjnego, ul. Olsztyńska 4/1, 11-130 Orneta. 

§ 5. Formy realizacji opieki nad zwierzętami: 

1. Współpraca Gminy  z organizacjami  pozarządowymi  oraz osobami fizycznymi w celu  poszukiwania 

nowych właścicieli  dla bezdomnych zwierząt. Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli zagubionych 

zwierząt bądź nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez zamieszczenie ogłoszenia 

na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Płoskini i współprace 

z sołtysami z terenu Gminy. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt terenu Gminy  przez jednostki podległe Wójtowi Gminy oraz 

uprawnione podmioty. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się z wykorzystaniem środka transportu 

przystosowanego do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.      Zbieranie zwierząt bezdomnych jest 

prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do zbierania zwierząt, który 

nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia, zgodnie 

z art. 11 pkt. 2 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

3. Przekazywanie bezdomnych zwierząt do adopcji, na podstawie umowy adopcyjnej, która zawierana jest 

między Gminą a osobą fizyczną. Gmina poprzez tę formę opieki pokrywa koszty szczepień, odrobaczania, 

usypiania ślepych miotów oraz sterylizację lub kastrację. 

4. Przekazanie zwierząt bezdomnych opiekunom społecznym, którzy opiekują się zwierzętami do momentu 

adopcji. Gmina realizując tą formę opieki pokrywa koszty utrzymania, szczepień, odrobaczania, zakupu karmy, 

usypiania ślepych miotów oraz sterylizację lub kastrację. 

5. Przekazanie zwierząt bezdomnych do schroniska dla zwierząt Przedsiębiorstwa Prowadzenia Schronisk 

dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz, Bystry 26. Zgodnie  z umową zwierzęta są 

sterylizowane i kastrowane w schronisku. 

6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi: 

- Gmina Płoskinia zapewni  karmę w okresie od 15 listopada do 15 marca, w przypadku wystąpienia skrajnie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych społecznym opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) 

na podstawie oświadczenia w którym karmiciel oświadcza,  że jest opiekunem kotów wolno żyjących. 

Odłowione zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące będą podlegały obligatoryjnej sterylizacji i kastracji, 

którą  wykonuje Gabinet Weterynaryjny, z którym Gmina Płoskinia zawrze stosowną umowę. Zostanie 

utworzy rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w celu opieki i kontroli karmicieli. Wszystkie 

koszty związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami ponosi Gmina Płoskinia. 

7. Zwierzęta gospodarskie kierowane będą do gospodarstwa rolnego z którym Gmina ma podpisane 

stosowne porozumienie. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przebywające tymczasowo w gospodarstwie 

rolnym są objęte opieką weterynaryjną. Koszty ponosi Gmina Płoskinia. 

8. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń  drogowych z udziałem 

zwierząt poprzez dyżur lekarza weterynarii pod  ustalonym numerem telefonu. 

§ 6. Zapobieganie bezdomności 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się sterylizację lub kastrację bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy Płoskinia. Współpraca z mieszkańcami, którzy dostarczą zwierzęta bezdomne do 

zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym gmina zawrze umowę na dokonanie zabiegów kastracji lub 

sterylizacji. Zwierzęta po zabiegu powrócą do swoich naturalnych środowisk. Kolejnym sposobem 

zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt jest usypianie ślepych miotów. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce 

przekazane będą firmie, z którą Gmina ma podpisaną umowę na utylizację. 

§ 7. Plan znakowania zwierząt 

1. Gmina Płoskinia może wprowadzić elektroniczne znakowanie zwierząt poprzez wczepienie mikroczipa 

pod skórą. 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1457



2. Koszt oznakowania psa ponoszą właściciele zwierząt. 

§ 8. Edukacja w zakresie ochrony zwierząt 

W celu edukacji ekologicznej planuje się realizację następujących zadań: 

1. Promowanie adopcji bezdomnych psów poprzez zamieszczenie informacji o możliwości adopcji na 

stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi w celu zwiększania 

świadomości mieszkańców z zakresie prawidłowych postaw w stosunku do zwierząt. Uświadamianie praw 

i obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt. 

3. Dyrektorzy szkół zostaną zobowiązani do prowadzenia edukacji przy udziale organizacji zajmujących się 

ochroną zwierząt na temat: 

- praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota, 

- humanitarnego traktowania zwierząt, 

- adopcji zwierząt bezdomnych, 

- roli kotów wolno żyjących w ekosystemie, jako drapieżników bytujących obok człowieka. 

§ 9. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Płoskinia. 

2. Na realizację Programu Rada Gminy Płoskinia zaplanowała 34 000 zł. w budżecie Gminy Płoskinia na 

2019 rok. 

3. W przypadku niewystarczającej kwoty zaplanowanych środków Rada Gminy dokona zwiększenia 

środków na realizację Programu w budżecie Gminy Płoskinia. 
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