
UCHWAŁA NR 109/VI/2019
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt Gminy Płock w roku 2019".

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122)  
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada 
Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   
Gminy Płock w roku 2019”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Płocka

Artur Jaroszewski
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        Załącznik do uchwały nr 01 I9 V/ 9102/
Rady Miasta Płocka z dnia 9102 acram 82  r.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy  Płock 
w roku 2019 

Płock, marzec 2019 r.
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Spis treści:
Wprowadzenie
Rozdziały:

1. Postanowienia ogólne 
2. Cele i zadania Programu
3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących
4. Opieka nad zwierzętami
5. Edukacja mieszkańców
6. Finansowanie Programu

Załączniki:
Załącznik nr 1 –
wniosek o uzyskanie skierowania na odrobaczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie,
chorobom zakaźnym wśród kotów wolno żyjących lub odpchlenie ,
Załącznik nr 2 –
skierowanie na odrobaczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród
kotów wolno żyjących lub odpchlenie,
Załącznik nr 3 – 
wniosek o uzyskanie skierowania na leczenie ogólne wolno żyjących,
Załącznik nr 4 –
skierowanie na leczenie ogólne wolno żyjących,
Załącznik nr 5 –
wniosek o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących,
Załącznik nr 6 –
wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienie ślepego miotu kotów wolno 
żyjących,
Załącznik nr 7 – 
skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienie ślepego miotu kotów wolno żyjących.
Załącznik nr 8 –
wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji zwierząt (psów i kotów) właścicielskich,
Załącznik nr 9 – 
skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji zwierząt (psów i kotów) właścicielskich.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt Gminy Płock w roku 2019.

WPROWADZENIE

„Zwierzę,  jako istota żyjąca,  zdolna do odczuwania cierpienia,  nie  jest  rzeczą.  Człowiek jest  mu winien
poszanowanie,  ochronę  i  opiekę." (art.  1  ustawy  o  ochronie  zwierząt  z  dnia  21  sierpnia  
1997 r.).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta Płocka uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock”,  zwanego dalej  Programem jest art. 11a
ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 
Większość  działań  określonych  w  Programie dotyczy  psów  i  kotów,  ponieważ  skala  bezdomności  tych
zwierząt jest największa. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 
1) niekontrolowane rozmnażanie zwierząt; 
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli;
3) ucieczki zwierząt;
4) łatwość pozyskiwania zwierząt;
5) panujące mody na dane rasy zwierząt;
6) brak  edukacji  i  wiedzy  społeczeństwa  w  zakresie  metod  zapobiegania  bezdomności,  

ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, to jedna z głównych metod zapobiegania ich bezdomności,
dlatego też:
1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Parowa 20, którego właścicielem i prowadzącym jest

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. czipuje wszystkie trafiające tam psy i koty, nieposiadające
takiego oznakowania;

2) Gmina Płock od 2004 roku prowadzi  i  finansuje akcję  czipowania psów, a  od 2017 roku również
kotów.  

 
Polskie  Towarzystwo  Rejestracji  i  Identyfikacji  Zwierząt  Sp.  z  o.  o.  prowadzące  program  „Podaj  Łapę”,
polegający na bezpłatnym czipowaniu psów, których właściciele na stałe zamieszkują na terenie miasta Płocka
oraz kotów wolno żyjących (dzikich) będących pod opieką społecznych opiekunów i organizacji społecznych
umieszcza w bazie danych informacje o zaczipowanych zwierzętach (na podstawie umowy zawartej z Gminą
Płock).

Sterylizacja  i  kastracja  (pozbawienie  możliwości  rozmnażania)  zwierząt  bezdomnych  to norma  we
wszystkich  cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza  metoda  unikania  niekontrolowanej  rozrodczości
zwierząt. Dlatego,  Program zakłada prowadzenie akcji bezpłatnej sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i
kotów.

Koty wolno żyjące tj. koty urodzone lub żyjące na wolności, w stanie dzikim, w otoczeniu człowieka, bytujące
głównie  w  piwnicach  budynków  mieszkalnych,  są  elementem  ekosystemu  miejskiego,  a  ich  obecność
zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu
ustawy  o  ochronie  zwierząt  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.,  dlatego  nie  należy  ich  wyłapywać,  wywozić  ani
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utrudniać  im  bytowania  w  danym  miejscu.  Zamykanie  dostępu  do  ich  naturalnych  schronień  w  terenie
zabudowanym jest niehumanitarne. 
Wszelkie działania podejmowane przez zarządców i administratorów budynków, jak też osoby opiekujące się
kotami, powinny odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać
uciążliwości  dla  mieszkańców.  Zwierzętom  tym  należy  stwarzać  warunki  do  bytowania  w  miejscach  ich
dotychczasowego schronienia.
Gmina Płock dbając o koty wolno żyjące, rokrocznie dokonuje zakupu  i dystrybucji karmy oraz zapewnia im
opiekę weterynaryjną.  Wspiera także opiekunów tych zwierząt  w podejmowanych przez nich  działaniach.
Zgodnie  z  Programem  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na
terenie Gminy Płock rozstawione zostały domki dla kotów wolno żyjących. Domki te  ustawia się jedynie dla
tych zwierząt, które nie miały i nie mają schronienia w pomieszczeniach piwnicznych.
Prezydent Miasta Płocka w apelu z dnia 28 listopada 2018 r.  o pomoc kotom wolno żyjącym zwraca się do
zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich płocczan o pomoc tym zwierzętom.

W celu kontroli  populacji  kotów wolno żyjących,  w tym jej  zdrowotności,  Gmina Płock finansuje zabiegi
sterylizacji  i  kastracji  oraz  leczenie  tych  zwierząt.  Koty  dostarczane  są  do  Przychodni  Weterynaryjnej
POLIVET Krzysztof Więcek ul. B. Krzywoustego 2B, z którą Gmina Płock zawarła stosowną umowę, przez
społecznych opiekunów, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Płock oraz
Straż Miejską w Płocku. 

W  ramach  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  zwierzęta  znakowane  są  poprzez  nacięcie  lewego  ucha  i
wszczepienie  czipa  kotom  wolno  żyjącym.  Po  zabiegach  i/lub  wyleczeniu  zwierzęta  odbierane  są  przez
społecznych opiekunów, a następnie wypuszczane  na wolność w miejscu dotychczasowego bytowania.

Ponadto Gmina Płock zapewnia karmę, w celu dokarmiania kotów wolno żyjących, która przekazywana jest
ich opiekunom i przedstawicielom pozarządowych organizacji prozwierzęcych.

Realizacja  wszystkich  zadań,  określonych  w  rozdziale  II  Programu,  zmierza  do  ograniczenia  liczby
bezdomnych  zwierząt  trafiających  pod  opiekę  Schroniska  dla  Bezdomnych  Zwierząt  przy  ul.  Parowa  20,
którego  właścicielem  i  prowadzącym  jest  SUEZ Płocka  Gospodarka  Komunalna  Sp.  z  o.o.  i  organizacji
pozarządowych działających na terenie miasta Płocka, zajmujących się statutowo ochroną zwierząt. 

W celu przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i kolizjach drogowych z udziałem zwierząt została
opracowana procedura OOS-45 dostępna w BIP na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Określa się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy
Płock w 2019 roku.''
2.  Program  ma  zastosowanie  w  stosunku  do  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  miasta  Płocka,  w  tym  w
szczególności do bezdomnych psów, kotów i zwierząt gospodarskich oraz wolno żyjących (dzikich) kotów.

§ 2
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Płocka, przy pomocy którego Prezydent Miasta Płocka
wykonuje zadania,
2) Wydziale, należy przez to rozumieć Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka,
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Płocku przy ul. Parowej 20,
którego właścicielem i prowadzącym jest SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,
4)  Straży Miejskiej,  należy przez  to  rozumieć  Straż  Miejską w Płocku,  jednostkę organizacyjną  Gminy –
Miasto Płock,
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5) opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem bezdomnym
lub kotem wolno żyjącym. Osoba starająca się zostać opiekunem społecznym takiego zwierzęcia winna być
umieszczona  w  ewidencji  opiekunów  społecznych  prowadzonej  przez  Gminę  Płock,  na  podstawie
zaświadczenia  wydanego  przez  pozarządową  organizację  prozwierzęcą  prowadzącą  działalność  na  terenie
miasta.
6) organizacjach pozarządowych, należy przez to rozumieć organizacje których celem statutowym jest ochrona
zwierząt, współpracujące z Urzędem Miasta i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Płock,
7) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa 
w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
8) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa 
w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
9) kotach wolno żyjących (dzikich), należy przez to rozumieć koty nieudomowione, o których mowa w art. 4
pkt 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
10) Programie, należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

§ 3

1. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Płocka.
2. Realizatorami Programu są:
1) Wydział Kształtowania Środowiska,
2) Schronisko,
3) Straż Miejska,
4) Organizacje pozarządowe,
5) Opiekunowie społeczni.

Rozdział II 

Cele i zadania Programu

§ 4

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt  z  terenu miasta  Płocka.  Program jest  wyrazem wypełniania  obowiązku prawnego nałożonego na
miasto,  a  jego  cel  realizowany  jest  poprzez  podejmowanie  odpowiednich  działań,  będących  przedmiotem
kolejnych rozdziałów Programu.
2. Zadania Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2)  obligatoryjna  sterylizacja  i  kastracja  zwierząt  w schronisku i  w  Przychodni  Weterynaryjnej  POLIVET
Krzysztof Więcek ul. B. Krzywoustego 2B,
3)  opieka  nad  wolno  żyjącymi  kotami,  w  tym  ich  leczenie,  dokarmianie  i  doposażanie  kotów w  domki
zlokalizowane w pobliżu ich miejsca bytowania,
4) odławianie bezdomnych zwierząt,
5) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla odłowionych zwierząt gospodarskich,
6) usypianie ślepych miotów,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
8) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcje),
9) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami,
10) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt dla identyfikacji zwierzęcia i jego właściciela (opiekuna).
11)  sterylizacja  psów i  kotów  właścicielskich  w  rocznej  limitowanej  ilości  ok.  100  szt.  zwierząt  lub  do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel dla właścicieli  mieszkających w Gminie Płock,
przy czym warunkiem korzystania jest  posiadanie przez osobę/rodzinę dochodu nieprzekraczającego 150%
kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział III
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Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, zwierząt właścicielskich oraz
kotów wolno żyjących

§ 5

1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację w szczególności psów i kotów
oraz kotów wolno żyjących, realizują:
1) Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych
przyjętych do Schroniska,
2)  Wydział  Kształtowania  Środowiska,  poprzez  wydawanie  opiekunom  społecznym  i  organizacjom
pozarządowym  skierowań  na  zabiegi  sterylizacji  i  kastracji  kotów  wolno  żyjących  w  Przychodni
Weterynaryjnej POLIVET Krzysztof Więcek ul. B. Krzywoustego 2B, z którą Gmina Płock zawarła stosowną
umowę.
3) Wydział Kształtowania Środowiska, poprzez wydawanie właścicielom zwierząt (psów i kotów) skierowań na
zabiegi  sterylizacji  i  kastracji  w  Przychodni  Weterynaryjnej  POLIVET  Krzysztof  Więcek
ul. B. Krzywoustego 2B, z którą Gmina Płock zawarła stosowną umowę. Gmina finansuje koszty zabiegów w
ilości maksymalnie 1 sztuki zwierzęcia rocznie w odniesieniu do jednej osoby/rodziny posiadającej dochód
nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej.
4) Organizacje pozarządowe.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1)  zwierzęta  w okresie  14  dni  od  umieszczenia  ich  w Schronisku,  z  uwagi  na  możliwość  zgłoszenia  się
właściciela lub opiekuna,
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub
wiek.

Rozdział IV

Opieka nad zwierzętami

§ 6

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują:
1)  Schronisko,  z  którym  Gmina  Płock  zawarła  stosowną  umowę  poprzez  całodobowe  przyjmowanie
bezdomnych zwierząt, dostarczonych przez Straż Miejską, Policję oraz mieszkańców.
2) Wydział Kształtowania Środowiska, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla odłowionych zwierząt gospodarskich.
3)  Organizacje  pozarządowe,  poprzez  realizację  zadań  publicznych obejmujących opiekę  nad  zwierzętami
bezdomnymi m. in. w formie małych grantów.
2.  Szczegółowy  sposób  postępowania  ze  zwierzętami  w  Schronisku  określa  Regulamin  Schroniska  dla
bezdomnych zwierząt w Płocku. 
3. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie rolnym z bezdomnymi lub odebranymi właścicielowi
zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy Gminą  Płock, a właścicielem gospodarstwa.

§ 7

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi obejmuje: 
1)  odrobaczanie,  szczepienia  przeciwko  wściekliźnie  i  chorobom  zakaźnym,  odpchlenie  (  wzór
wniosku/skierowania stanowią załączniki nr 1 i 2 ),
2) leczenie weterynaryjne, w przypadku zwierząt chorych lub rannych (wzór wniosku/skierowania stanowią
załączniki nr 3 i 4 ),
3) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące na podstawie zgłoszeń opiekunów społecznych,
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4) dokarmianie kotów w okresie jesienno-zimowym (IV, I kwartał danego roku) przez opiekunów społecznych
(wzór wniosku stanowi załącznik nr 5),
5)  przeprowadzanie  zabiegów  sterylizacji  lub  kastracji  w  celu  ograniczenia  ich  populacji  (wzór
wniosku/skierowania stanowią załączniki nr 6 i 7),
6) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt (psów i kotów) właścicielskich z terenu miasta 
Płocka (wzór wniosku/skierowania stanowią załączniki nr 8 i 9),
7) zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez opiekunów zwierząt, zakup domków dla kotów wolno żyjących
(dzikich) i stawianie ich w terenie realizuje Wydział Kształtowania Środowiska,
8)  prowadzenie  rejestru  opiekunów  społecznych  kotów  wolno  żyjących  wraz  z  monitorowaniem  ich
aktywności,
9) zakup i udostępnienie klatek łapek umożliwiających bezpieczne wyłapywanie kotów wolno żyjących,
10) szkolenie społecznych opiekunów kotów wolno żyjących za pośrednictwem pozarządowych organizacji
prozwierzęcych.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizują:
1)  Wydział  Kształtowania  Środowiska  poprzez  zakup  i  wydawanie  karmy  społecznym  opiekunom  tych
zwierząt,
2)  organizacje  pozarządowe,  poprzez  realizację  zadań  publicznych  m.in.  w  formie  małych  grantów,
obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno
żyjących, 
3) społeczni opiekunowie zwierząt,
4)  schronisko,  z  którym Gmina  Płock  zawarła  stosowną umowę poprzez zapewnienie  całodobowej  opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem kotów wolno żyjących (dzikich).

§ 8

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Płocka realizują:
1) Schronisko na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych i służb publicznych,
2) organizacje pozarządowe,
2. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały.
3. Zwierzęta odłowione przez przedstawiciela organizacji pozarządowej zostają pod opieką tej organizacji lub
zostają przewiezione do Schroniska.
4. Schronisko przyjmuje i przetrzymuje zwierzęta (psy i koty) zagubione, zabłąkane, porzucone lub z innych
przyczyn bezpańskie, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować.
5.  Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego w Płocku przy ul.
Sierpeckiej  28,  które  przyjmuje i  zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu miasta
Płocka.

§ 9 

Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z zapisami art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 
21 sierpnia 1997 roku realizują:
1) Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów, 
pochodzących od zwierząt bezdomnych;
2) Wydział Kształtowania Środowiska, poprzez wydawanie opiekunom społecznym i organizacjom społecznym
skierowań do wskazanej przychodni weterynaryjnej, z którą Gmina Płock zawarła stosowną umowę.

§ 10 

Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt
realizują:
1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku. Szczegółowe zasady dotyczące
całodobowej opieki określa regulamin Schroniska.
2) Leczeniem i rehabilitacją zwierząt dziko żyjących zajmuje się Ośrodek Rehabilitacji Zwierzyny Łownej w
Miszewie Murowanym. Gmina Płock podpisała stosowną umowę z Nadleśnictwem Płock  na przyjmowanie,
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leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt, odłowionych na terenie miasta Płocka i przewiezionych do Ośrodka
Rehabilitacji Zwierzyny Łownej przez Zakład Usług Miejskich ,,Muniserwis’’.

§ 11

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań promujących adopcje i zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania,
2) Organizacje pozarządowe, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 12

1.Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów wolno żyjących ( dzikich )
realizują:
1)  Wydział  Kształtowania  Środowiska,  na  podstawie  umowy  z  Polskim  Towarzystwem  Rejestracji  i
Identyfikacji Zwierząt Sp. z o. o. w Gdańsku prowadzącym program „Podaj Łapę”, polegający na bezpłatnym
czipowaniu psów, których właściciele na stałe zamieszkują na terenie miasta Płocka, kotów wolno żyjących
(dzikich) będących pod opieką społecznych opiekunów  oraz  psów i kotów będących pod opieką organizacji
prozwierzęcych.  Czipowanie   odbywa  się  w  gabinetach  weterynaryjnych  corocznie  wytypowanych  przez
Polskie  Towarzystwo  Rejestracji  i  Identyfikacji  Zwierząt  Sp.  z  o.  o.  -  informacja  o  tych  gabinetach  jest
dostępna w BIP na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.
2) Schronisko poprzez czipowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) przyjmowanych do Schroniska.

§ 13

1.  Osoba,  która  pełni  funkcję  opiekuna społecznego i  chce uzyskać skierowanie  na zabieg sterylizacji  lub
kastracji kotów, uśpienia ślepego miotu, odrobaczenia, szczepienia przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym
lub odpchlenia,  a  także  leczenia  obowiązana  jest  do złożenia  odpowiedniego wniosku w Urzędzie  Miasta
Płocka w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 7.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, iż koty kierowane na zabieg to wolno żyjące
(dzikie) koty, wydane przez zarządcę lub administratora nieruchomości, Straż Miejską, Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami, OTOZ Animals, Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom ARKA, Stowarzyszenie Płock
Przyjazny Psom, Fundacja Pomocy Zwierzętom ,,Pomagamy Płockim Zwierzakom’’. Powyższe zaświadczenie
nie jest wymagane od opiekunów społecznych objętych ewidencją opiekunów społecznych.

§ 14

Utylizację padłych zwierząt realizuje odbierając zwłoki z Zakładu Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku
lub miejsca odbioru wyznaczonego przez Gminę Płock Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Hetman”
Sp.z o.o., Florianów 24, 09-311 Bedlno, z którym Gmina Płock zawarła stosowną umowę.

Rozdział V 

Edukacja mieszkańców

§ 15

Edukacja  mieszkańców  miasta  Płocka  w  zakresie  humanitarnego  traktowania  zwierząt  realizowana   jest
poprzez:
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1) prelekcje, akcje dla dzieci i młodzieży, organizowane przez organizacje pozarządowe i Straż Miejską, na
temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz prawidłowego zachowania się w stosunku do zwierzęcia,
2)  akcje  billboardowe  przeprowadzane  przez  Wydział  Kształtowania  Środowiska,  które  mają  na  celu
przybliżenie mieszkańcom problemu bezdomności zwierząt oraz podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w
zakresie  humanitarnego  traktowania  zwierząt  oraz  obowiązków jakie  ciążą  na  właścicielach  i  opiekunach
zwierząt,
3)  propagowanie  sterylizacji  i  kastracji  kotów.  Przekonanie  właścicieli  do  poddawania  zwierząt  zabiegom
sterylizacji i kastracji pozwoli uniknąć nieplanowanych rozrodów i ograniczy liczbę potencjalnie bezdomnych
zwierząt – zadanie pozarządowych organizacji prozwierzęcych i Wydziału Kształtowania Środowiska,

Działania edukacyjne są istotnym elementem realizacji Programu i warunkiem jego powodzenia, jako że tylko
oczekiwana  zmiana  postaw  mieszkańców  może  wpłynąć  na  poprawę  sytuacji  i  efektywność  założeń
wymienionych w niniejszym dokumencie.

Rozdział VI

Finansowanie programu

§ 16

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Programu: całodobowe
utrzymanie  i  prowadzenie  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt,  realizacja  z  terenu  miasta  programu
identyfikacji i rejestracji psów i kotów, w tym wolno żyjących (dzikich), zakup karmy i budek dla kotów wolno
żyjących, realizacja zadań gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących, odławiane i transport
zwierząt  bezdomnych,  odławianie  zwierząt  dzikich,  zabłąkanych  na  terenie  miasta  oraz  ich  transport  do
ośrodka  rehabilitacji  zwierząt,  odławianie  zwierząt  gospodarskich,  całodobowa  opieka  weterynaryjna  w
przypadku  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt  bezdomnych  i  kotów  wolno  żyjących,  zbieranie  i
przechowywanie  zwłok  zwierząt  bezdomnych  i  wolno  żyjących  (dzikich),  utylizacja  zwłok  zwierząt
bezdomnych i wolno żyjących (dzikich),   kastracje/sterylizacje  zwierząt  (psów i  kotów) właścicielskich z
terenu miasta wynosi co najmniej 1.919.987,00 ( jeden milion dziewięćset dziewiętnaście  tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt siedem 00/100) złotych brutto, które są zabezpieczone w Budżecie Miasta Płocka na 2019 r.

2.  W  zakresie  dotyczącym  zwierząt  gospodarskich  koszty  transportu  zwierząt  do  gospodarstwa  rolnego,
leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela, albo z dochodów
uzyskanych ze sprzedaży tych zwierząt.

3. Zadania wynikające z Programu realizowane są z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz.
450 z późn. zm);
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
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Załącznik nr 1 do  Programu opieki nad
 zwierzętami bezdomnymi oraz 
 zapobiegania bezdomności zwierząt
 Gminy Płock  w  roku 2019.

Płock, dnia …............................

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania
Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
pl. Stary Rynek 1 
09 – 400 Płock

WNIOSEK NR ……………..O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie,
chorobom zakaźnym wśród kotów  wolno żyjących LUB ODPCHLENIE*

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku
2019.”

 Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej

Adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu

Ilość kotów zgłoszonych do zabiegu (szt.)

Rodzaj zabiegu: odrobaczenie (szt.) / szczepienie (szt.) / 
odpchlenie (szt.)*

Miejsce przebywania zwierząt

 Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE 9  ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji wniosku o wydanie skierowania na odrobaczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie, chorobom
zakaźnym wśród kotów lub odpchlenie  zgodnie z  „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  Gminy
Płock w roku 2019”;

4.  odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6.  każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

*niepotrzebne skreślić                                                                            …..........................……….…
podpis wnioskodawcy

Skierowanie odebrano: ...……………………..      …………………………………….
data czytelny podpis odbiorcy skierowania
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        Załącznik nr 2 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Płock w  roku 2019.

                                                                                                                     Płock, dnia  …………………….
 
Przychodnia Weterynaryjna
Polivet Krzysztof Więcek
ul. Krzywoustego 2 B
09-400 Płock

SKIEROWANIE NR ……………..
NA ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów wolno

żyjących LUB ODPCHLENIE*
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock

w roku 2019”

Niniejszym kieruję wolno żyjące koty zgłoszone przez osobę uprawomocnioną

na odrobaczenie /, szczepienie / lub odpchlenie

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu szt. ……………..
Rodzaj zabiegu:               odrobaczenie:   ……………. szt.
                                            szczepienie:   .…………… szt.

    odpchlenie:* …………….. szt.

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez osobę uprawomocnioną.

Po   wykonaniu   zabiegu  zwierzęta   zostaną   odebrane   przez osobę uprawomocnioną do odbioru.

........................................................
 podpis przedstawiciela 

       Gminy Płock 

                                                                     wydającego skierowanie

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do odrobaczenia / szczepienia / lub odpchlenia zwierzęta są wolno żyjące 
zgodnie z zaświadczeniem …………………………… ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………...

Skierowanie jest ważne przez miesiąc od daty odebrania skierowania (nie dotyczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Płocku, 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals, oddział w Płocku, Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom ARKA 
Stowarzyszenie Płock Przyjazny Psom, Fundacja Pomocy Zwierzętom ,,Pomagamy Płockim Zwierzakom’’).
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Załącznik nr 3 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Płock w  roku 2019.

Płock, dnia …............................

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania
Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
pl. Stary Rynek 1 
09 – 400 Płock

WNIOSEK NR …………………. O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA LECZENIE OGÓLNE KOTÓW
WOLNO ŻYJĄCYCH

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku
2019.”

 Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej

Adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu

Ilość kotów zgłoszonych do zabiegu (szt.)

Objawy dotyczące  choroby

Miejsce przebywania zwierząt

 Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE 9  ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3.  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  realizacji  wniosku  o  wydanie  skierowania  na  leczenie  ogólne    zgodnie  z   „Programem opieki  nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019”;

4.  odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6.  każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

*niepotrzebne skreślić                                                                            …..........................……….…
podpis wnioskodawcy

Skierowanie odebrano: ...……………………..      …………………………………….
data czytelny podpis odbiorcy skierowania
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        Załącznik nr 4 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Płock w  roku 2019.

                                                                                                            Płock, dnia  ………………....

                          Przychodnia Weterynaryjna
Polivet Krzysztof Więcek
ul. Krzywoustego 2 B
09-400 Płock

SKIEROWANIE NR ……………………
NA LECZENIE OGÓLNE KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy  Płock
w roku 2019”

Niniejszym kieruję wolno żyjące koty zgłoszone przez osobę uprawomocnioną na leczenie 
ogólne.

Ilość zwierząt zgłoszonych do leczenia:  ………….. szt.

Objawy dotyczące choroby: 
…………………………………………………………………………………..

                
Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez osobę uprawomocnioną.

Po   wykonaniu   zabiegu   i   okresie   rekonwalescencji   zwierzęta   zostaną   odebrane   
przez osobę uprawomocnioną do odbioru. 

........................................................
       podpis przedstawiciela 

Gminy Płock 
                wydającego skierowanie

Oświadczam,  że  zgłoszone  przeze  mnie  do  leczenia  ogólnego  zwierzęta  są  wolno żyjące
zgodnie  z   zaświadczeniem  ………………………………………….....................
…........................................................................................…………………………………

Skierowanie jest ważne przez miesiąc od daty odebrania skierowania (nie dotyczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Płocku, 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals, oddział w Płocku, Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom ARKA , 
Stowarzyszenie Płock Przyjazny Psom, Fundacja Pomocy Zwierzętom ,,Pomagamy Płockim Zwierzakom’’, ).
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Załącznik nr 5 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Płock w  roku 2019.

Płock, dnia.................................

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania
Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
pl. Stary Rynek 1 
09 – 400 Płock

WNIOSEK NR ………………... 

o przyznanie karmy dla potrzeb dokarmiania wolno żyjących kotów w okresie jesienno - zimowym

za miesiąc...................................

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
Gminy Płock w roku 2019”

 Imię i nazwisko opiekuna społecznego lub nazwa 
jednostki

Adres zamieszkania lub siedziby

Numer telefonu

Ilość kotów

Miejsce przebywania kotów

Miejsce karmienia kotów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE 9  ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji wniosku o wydanie karmy dla potrzeb dokarmiania wolno żyjących kotów w okresie jesienno-
zimowym zgodnie z  „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019”.;

4.  odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat; 

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

Zobowiązuje się przeznaczyć karmę, przyznaną mi przez Wydział Kształtowania Środowiska wyłącznie do celów dokarmiania kotów wolno żyjących. O 
wszelkich zmianach związanych z ilością dokarmianych przeze mnie kotów wolno żyjących zobowiązuje się powiadomić osobiście pracownika 
Wydziału Kształtowania Środowiska.

Ilość wydanej karmy

Odebrano data i podpis

……………………………………….
Data i czytelny podpis karmiciela/ki:
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Załącznik nr 6 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Płock w  roku 2019.

Płock, dnia …............................

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania
Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
pl. Stary Rynek 1 
09 – 400 Płock

WNIOSEK NR ………………… O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG
STERYLIZACJI/KASTRACJI LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU  KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Płock w roku 2019.”

 Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej

Adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu

Ilość kotów zgłoszonych do zabiegu (szt.)

Rodzaj zabiegu: sterylizacja (szt.) / kastracja (szt.) / 
uśpienie ślepego miotu (szt.)* 

Miejsce przebywania zwierząt

 Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE 9  ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie skierowania na  zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienie ślepego miotu  zgodnie
z  „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019”;

4.  odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6.  każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

*niepotrzebne skreślić                                                                            …..........................……….…
podpis wnioskodawcy

Skierowanie odebrano: ...……………………..      …………………………………….
data czytelny podpis odbiorcy skierowania
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Załącznik nr 7 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Płock  w  roku 2019.

Płock, dnia …………………..

                           Przychodnia Weterynaryjna
Polivet Krzysztof Więcek
ul. Krzywoustego 2 B
09-400 Płock

SKIEROWANIE NR ………..
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU KOTÓW WOLNO

ŻYJĄCYCH*
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock

w roku 2019”

Niniejszym kieruję wolno żyjące koty zgłoszone przez osobę uprawomocnioną 

na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienie ślepego miotu.

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ….. szt. 
Rodzaj zabiegu:                  sterylizacja: ….. szt.
                                                kastracja: .…. szt.
                       uśpienie ślepego miotu: ….. szt.

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez osobę uprawomocnioną.

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez osobę 
uprawomocnioną do odbioru. 

………………...
podpis przedstawiciela 
         Gminy Płock 
wydającego skierowanie

Oświadczam,  że  zgłoszone  do  zabiegu  bezpłatnej  sterylizacji/kastracji  lub  uśpienia  ślepego
miotu zwierzęta są wolno żyjące, zgodnie  z zaświadczeniem ………………………………
…………………………………………………………………………………………………...   

Skierowanie jest ważne przez miesiąc od daty odebrania skierowania (nie dotyczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Płocku, 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals, oddział w Płocku, Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom ARKA, 

Stowarzyszenie Płock Przyjazny Psom, Fundacja Pomocy Zwierzętom ,,Pomagamy Płockim Zwierzakom’’).

Id: 2C0E5A52-2E2E-4AA2-8AD5-B62BFAFE0BE7. Uchwalony Strona 16



Załącznik nr 8 do Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Płock w  roku 2019.

Płock, dnia …............................

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania
Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
pl. Stary Rynek 1 
09 – 400 Płock

WNIOSEK NR ………………… O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG
STERYLIZACJI/KASTRACJI ZWIERZĘCIA (PSA/KOTA), którego właściciel jest mieszkańcem Gminy

Płock

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Płock w roku 2019.”

 Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia

Adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail

Zwierzę zgłaszane na zabieg (gatunek/płeć/waga)
Rodzaj zabiegu: sterylizacja  / kastracja *
Miejsce przebywania zwierzęcia

*niepotrzebne skreślić  

Wykaz czynności obejmujących zabieg sterylizacji/kastracji* wykonywany w siedzibie zakładu leczniczego: 
a) wizyta kwalifikująca, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem,
b) wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji 

w narkozie infuzyjnej,
c) zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy w tym podanie w razie potrzeby 

środka przeciwbólowego i antybiotyku,
d) wizyta kontrolna, w tym badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów. 

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę jest:
1. Właściciel zwierzęcia musi mieć adres zameldowania lub zamieszkania na terenie Gminy Płock. 
2. Posiadanie  przez  osobę/rodzinę  dochodu  nieprzekraczającego  150%  kryterium  dochodowego

określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Wypełnienie  przez  właściciela  zwierzęcia  formularza  „Wniosek  o  uzyskanie  skierowania  na  zabieg

sterylizacji/kastracji zwierzęcia (psa/kota), którego właściciel jest mieszkańcem Gminy Płock” w 2019r.”,
4. Okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu stwierdzającego adres  zameldowania/zamieszkania na

terenie Gminy Płock np. zeznanie podatkowe złożone za rok poprzedni). 
5. Okazanie  książeczki  zdrowia  psa/kota,  rodowodu  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  prawa  do

zwierzęcia,
6. W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.  
7. Właściciel zwierzęcia może wykonać 1 zabieg sterylizacji/kastracji w 2019 r. 
8. Zwierzę zgłoszone do zabiegu musi być oznakowane czipem.

Oświadczam, że:
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 zwierzę zostało poddane min. 12-godzinnej głodówce przed zabiegiem,
 zostałem poinformowany o ryzyku związanym ze znieczuleniem ogólnym i ww. zabiegiem,
 zastosuję się do otrzymanych zaleceń pooperacyjnych,
 po raz pierwszy  w 2019 roku korzystam z zabiegu sterylizacji/kastracji finansowanego przez Urząd Miasta 

Płocka zwierząt pochodzących z terenu Gminy Płock w roku 2019.
 posiadam dochód na osobę/rodzinę poniżej 150% kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Płock, dnia…………………………………….                                                    ………………………………………..
czytelny podpis właściciela zwierzęcia 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE 9  ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie skierowania na  zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienie ślepego miotu  zgodnie
z  „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019”;

4.  odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6.  każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

                                                                        

 …..........................……….…………………..
        czytelny podpis właściciela zwierzęcia 

Potwierdzenie przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku okoliczności spełnienia 
kryterium dochodowego wnioskodawcy.

Płock  ...……………………..      …………………………………………………………..
       data podpis pracownika Miejskiego Ośrodka

                 Pomocy Społecznej w Płocku

Skierowanie odebrano: ...……………………..      …………………………………….
data czytelny podpis odbiorcy skierowania
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Załącznik nr 9 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Płock w  roku 2019.

Płock, dnia …………………..

                           Przychodnia Weterynaryjna
……………………………….

SKIEROWANIE NR ………..
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI zwierząt (PSA/KOTA), którego właściciel jest mieszkańcem Gminy

Płock
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock

w roku 2019”

Niniejszym kieruję zwierzę właścicielskie  zgłoszone przez osobę uprawomocnioną*.

na zabieg:
sterylizacji: …….. szt.
kastracji:     .……. szt.

Gatunek zwierzęcia zgłoszonego do zabiegu: ………….. 

Płeć:   …………………………………………………….

Waga: …………………………………………………….

                     

Zwierzę na zabieg doprowadzone zostanie przez osobę uprawomocnioną*.

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzę zostanie odebrane przez osobę 
uprawomocnioną* do odbioru. 

………………...
podpis przedstawiciela 
        Gminy Płock 
wydającego skierowanie

*  osoba  uprawomocniona  to  właściciel  zwierzęcia  zameldowany/a  lub  zamieszkały/a  na
terenie  Gminy  Płock  i  posiadający/a  dochód  na  osobę/rodzinę  poniżej  150%  kryterium
dochodowego określonego na podstawie art.  8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy
społecznej. 

Skierowanie jest ważne przez miesiąc od daty jego odebrania.
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