
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/239/2022 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2022 roku” 

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

z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 638 ze zm.) Rada Gminy Płoskinia uchwala, co następuje; 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2022 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 18 marca 2022 r.

Poz. 1283



 

Załącznik 

do uchwały Nr XXVIII/239/2022 

Rady Gminy Płoskinia 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

PROGRAM 

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA W 2022 ROKU 

 

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

poszanowanie, ochronę i opiekę.” 
(art. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zwierząt) 

 

Podstawę prawną podjęcia przez Radę Gminy Płoskinia uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoskinia w 2022r” zwanego dalej 

programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 638). 

Opracowany Program odnosi się do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, a także 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do 

psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Płoskinia. 

2. Ilekroć w programie jest mowa o: 

a. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Płoskinia, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której 

Wójt Gminy Płoskinia wykonuje zadania. 

b. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Płoskinia. 

c. Referacie Inwestycji - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Płoskinia. 

d. Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt do którego gmina dostarcza 

bezdomne psy i koty. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Franciszka 

z Asyżu w Pasłęku, prowadzącym schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psi Raj". 

e. Kotach wolno żyjących - rozumie się przez to zwierzęta wolno żyjące (dzikie). 

w rozumieniu art. 4 pkt. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

f. Sterylizacji i kastracji - należy przez to rozumieć pozbawienie możliwości rozmnażania się zwierząt. 

g. Właściciel - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Płoskinia, posiadająca zwierzę 

lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym programie. 

h. Ustawie - rozumie się przez to ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (DZ.U.2020.638). 

3. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Płoskinia za pośrednictwem Referatu Inwestycji. 

§ 2. Cele Programu 

1. Program ma na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy. 

2. Główne zadania Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) humanitarne odławianie bezdomnych zwierząt i ich transport; 

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

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
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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; 

§ 3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

1. Zgłoszenia o zwierzętach co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne będą przyjmowane przez 

pracowników Referatu Inwestycji pod nr Tel. 55 620 86 05 zaś poza godzinami pracy urzędu oraz dni wolne od 

pracy pod numer alarmowy. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie realizowane przez pracowników Gminy, oraz 

pracowników jednostek podległych Wójtowi Gminy. 

3. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało bezzwłocznie w odniesieniu do 

pojedynczych zgłoszeń dotyczących zwierząt pozostawionych bez opieki w stosunku do których nie istnieje 

możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby pod której opieką pozostawał, w szczególności co do chorych 

lub powodujących zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

4. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się z wykorzystaniem środka transportu przystosowanego do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, które nie stwarzają zagrożenia dla życia, zdrowia oraz nie 

zadają cierpienia odławianym zwierzętom. 

5. W celu zapewnienia dalszej opieki nad odłowionymi i bezdomnymi zwierzętami Gmina zawarła umowę 

ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „PSI RAJ” w Pasłęku. 

6. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje Urząd poprzez: 

a. przyjmowanie zgłoszeń o przebywaniu kotów wolno żyjących, 

b. zakup karmy i dokarmianie, 

c. tworzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w celu zapewnienia opieki kotom wolno 

żyjącym, 

d. zapewnienie opieki weterynaryjnej. 

7. W celu zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim wskazuje się Gospodarstwo Rolne, Płoskinia 15, 

14-526 Płoskinia. Umieszczenie zwierząt w celu zapewnienia opieki następuje każdorazowo na podstawie 

odrębnej umowy. 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

poprzez udzielenie zleceń służbom weterynaryjnym tj. Przychodnia Weterynaryjna s. c., ul. Parkowa 2/4, 

14-520 Pieniężno, tel. 552436024. 

§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

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

nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

2. Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli zagubionych zwierząt, bądź nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt realizowane poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu oraz na 

tablicy ogłoszeń, współpraca z sołtysami z terenu Gminy. 

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, 

oraz sterylizację lub kastrację. 

4. Przekazanie zwierząt bezdomnych do schroniska dla zwierząt, gdzie poddawane będą obowiązkowej 

sterylizacji i kastracji. Wyjątkiem są te zwierzęta wobec których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 

zabiegów. 

5. Odłowione zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące będą podlegały obligatoryjnej sterylizacji 

i kastracji. 

6. Gmina finansuje koszty uśpienia ślepych miotów zwierząt z terenu Gminy. Uśpieniu mogą podlegać 

wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości znalezienia dla nich właścicieli. 
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7. Gmina w ramach zabezpieczonych środków finansowych może dofinansować zabiegi sterylizacji 

i kastracji dla zwierząt mieszkańców Gminy, którzy zadeklarują chęć przeprowadzenia takiego zabiegu. Ilość 

zabiegów będzie limitowana i uzależniona od posiadanych środków. 

8. Edukacja pro-zwierzęca w celu zwiększenia świadomości wśród dzieci i mieszkańców w zakresie 

prawidłowych postaw w stosunku do zwierząt. Uświadamianie praw i obowiązków spoczywających na 

właścicielach i opiekunach zwierząt. 

§ 5. Finansowanie Programu 

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu zostały zabezpieczone 

w budżecie Gminy Płoskinia na 2022 rok w kwocie 20 500 zł. 

2. Środki będą wydatkowane na podstawie zawartych umów, faktur i rachunków. 

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

środków na realizację Programu w budżecie Gminy Płoskinia. 
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