
UCHWAŁA NR 310/XVII/2016
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2016”.

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 
2015 r. poz. 266,  z 2014 r. poz.1794) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045, 1890) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2016”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Płocka

Artur Jaroszewski
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  Załącznik do uchwały nr 310/XVII/2016
    Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 r.   
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy – Miasto Płock w roku 2016.

Płock, marzec 2016 r.
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Spis treści:

1. Postanowienia ogólne 

2. Cele i zadania Programu

3.Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących

4. Edukacja mieszkańców

5. Finansowanie Programu

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wniosek  o  uzyskanie  skierowania  na  odrobaczenie,  szczepienie  przeciw   wściekliźnie,
chorobom zakaźnym wśród kotów lub odpchlenie ,

Załącznik nr 2 – skierowanie   na  odrobaczenie,  szczepienie  przeciw   wściekliźnie,  chorobom zakaźnym
wśród kotów lub odpchlenie,

Załącznik nr 3 – wniosek o uzyskanie skierowania na leczenie ogólne,

Załącznik nr 4 – skierowanie na leczenie ogólne,

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie karmy dla kotów,

Załącznik nr 6 – wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienie ślepego miotu,

Załącznik nr 7 –    skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienie ślepego miotu.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy – Miasto Płock w roku 2016.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Określa  się  ,,Program opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt  w
2016 roku.''
2.  Program  ma  zastosowanie  w  stosunku  do  bezdomnych  zwierząt  przebywających  w  granicach
administracyjnych Gminy Miasta Płock, w tym w szczególności do bezdomnych psów i wolno żyjących
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 Kształtowania Środowiska,  należy przez to rozumieć Wydział  Kształtowania Środowiska

Urzędu Miasta Płocka,
3) Schronisku,  należy  przez  to  rozumieć  Schronisko  dla  zwierząt  w  Płocku  przy  

ul. Parowej, prowadzone przez przedsiębiorstwo SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,
4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Płocku, jednostkę organizacyjną Gminy –

Miasto Płock,
5) opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem,
6) organizacjach pozarządowych, należy przez to rozumieć organizacje których celem statutowym jest

ochrona  zwierząt, współpracujące  z Urzędem Miasta  i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy -
Miasto 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, żyjące w warunkach
niezależnych od człowieka,

10) Programie,  należy przez  to  rozumieć  niniejszy Program opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  –  Miasto  Płock  w  roku  2016,  zwany dalej
„Programem”.
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§ 3

1. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Płocka.
2. Realizatorami Programu są:

1) Prezydent Miasta Płocka, za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska,
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,
3) Straż Miejska,
4) Organizacje pozarządowe.

Rozdział II 

Cele i zadania Programu

§ 4

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,  oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie miasta Płocka. Program jest wyrazem wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na
gminy,  a  jego  cel  realizowany jest  poprzez  podejmowanie  odpowiednich  działań,  będących  przedmiotem
kolejnych rozdziałów Programu.
2. Zadania Programu:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,
3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
4) odławianie bezdomnych zwierząt,
5) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
6) usypianie ślepych miotów,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt,
8) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
9) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami,

     10)  elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów.

Rozdział III

 Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 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 bezdomnych i wolno żyjących
w siedzibie Wykonawcy, z którym Gmina - Miasto Płock zawarła stosowną umowę - Przychodnia
Weterynaryjna Na 4 Łapy ul. Kochanowskiego 35,

3) Organizacje pozarządowe.
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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.

§ 6

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują:
1) Schronisko,  poprzez  przyjmowanie  bezdomnych  zwierząt,  dostarczonych  przez  Straż  Miejską,

Policję oraz mieszkańców,
2) Wydział Kształtowania Środowiska, poprzez wskazanie  gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia

miejsca dla zwierząt gospodarskich,
3) organizacje  pozarządowe,  poprzez  realizację  zadań  publicznych  obejmujących  opiekę  nad

zwierzętami bezdomnymi.        
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin Schroniska dla zwierząt
w Płocku.
3.  Szczegółowy  sposób  postępowania  w  gospodarstwie  rolnym  ze  zwierzętami  gospodarskimi  określa
porozumienie zawarte pomiędzy Gminą – Miasto 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 stanowi załącznik nr 1 i 2 ),
2)  leczenie weterynaryjne, w przypadku zwierząt chorych lub rannych
(wzór wniosku/skierowania stanowi załącznik nr 3 i 4 ),
3)  ustalenie  miejsc,  w których  przebywają  koty wolno  żyjące  na  podstawie  zgłoszeń  opiekunów
społecznych,
4) dokarmianie kotów w okresie jesienno-zimowym (wzór wniosku stanowi załącznik nr 5),
5)  przeprowadzanie  zabiegów  sterylizacji  lub  kastracji  w  celu  ograniczenia  ich  populacji  (wzór
wniosku/skierowania stanowi załącznik nr 6 i 7 ),
6) tworzenie i prowadzenie rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizują:
1) Wydział Kształtowania Środowiska poprzez wydawanie karmy społecznym opiekunom tych    
     zwierząt,

              2) organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad kotami
                 wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach tych zwierząt.

§ 8

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Płocka realizują:
1) Schronisko, poprzez przewożenie bezdomnych zwierząt na zgłoszenie mieszkańców, organizacji

społecznych i służb publicznych do schroniska.
2) organizacje pozarządowe posiadające odpowiedni  sprzęt  oraz przeszkolonych przedstawicieli  w

zakresie odławiania zwierząt bezdomnych.
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  zagubione,  zabłąkane,  porzucone  lub  
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z  innych  przyczyn  bezpańskie,  które  w  wyniku  zdarzeń  losowych  nie  są  zdolne  samodzielnie
egzystować............................................................................................  
5.  Odłowione  zwierzęta  gospodarskie  podlegają  przewiezieniu  do  gospodarstwa  rolnego  wskazanego  w  
ust 6. 
6. Gospodarstwo rolne w Płocku przy ul. Sierpeckiej 3 przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom
gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami miasta Płocka.
7. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie wskazanym w ust. 6 określa zawarte porozumienie.

§ 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  skierowań  do  wskazanej  przychodni
weterynaryjnej, z którą Gmina – Miasto 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. Funkcjonowanie Schroniska

określa jego regulamin.                       
      2) W pozostałych przypadkach zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz zwierząt wolno żyjących (dzikich)  realizuje Lecznica
Weterynaryjna ,,Chiron'' ul. Otolińska 10, z którą Gmina – Miasto Płock zawarła stosowną umowę. Leczeniem
i rehabilitacją zwierząt  dziko żyjących zajmuje się Ośrodek Rehabilitacji  Zwierzyny Łownej  w Miszewie
Murowanym. Gmina – Miasto Płock  podpisała stosowną umowę z Nadleśnictwem Płock na przyjmowanie,
leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt, odłowionych na terenie miasta Płocka.

§ 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) Wydział Kształtowania Środowiska poprzez promocję adopcji zwierząt bezdomnych,
3) Organizacje pozarządowe, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 12

1.Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów realizują:
    1)  Wydział Kształtowania Środowiska, przy udziale Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji   

Zwierząt poprzez prowadzenie programu „Podaj Łapę”, polegającego na bezpłatnym czipowaniu psów,
których właściciele na stałe zamieszkują na terenie miasta Płocka,

     2) Schronisko poprzez czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do Schroniska, w szczególności
psów.

Id: 0E258862-711D-4526-801D-631446DFB018. Uchwalony Strona 6



§ 13

1.  Osoba,  która pełni  funkcję opiekuna społecznego i  chce uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji  lub
kastracji kotów, uśpienia ślepego miotu, odrobaczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym
lub odpchlenie,  a  także leczenie  obowiązana jest  do  złożenia  odpowiedniego wniosku w Urzędzie  Miasta
Płocka w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 6.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, iż koty kierowane na zabieg są bezdomne lub
wolno żyjące, wydane przez zarządcę lub administratora nieruchomości, Straż Miejską, Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami, OTOZ Animals lub Fundację Szansa dla Zwierzaka ,,Zoa''. Powyższe zaświadczenie nie jest
wymagane od opiekunów społecznych objętych ewidencją opiekunów społecznych.

§ 14

Utylizację padłych zwierząt realizuje Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Hetman” Sp.z o.o., Florianów
24, 09-311 Bedlno, z którym Gmina - Miasto Płock zawarła stosowną umowę.

Rozdział IV 

Edukacja mieszkańców

§ 15

Edukację  mieszkańców  miasta  Płocka  w  zakresie  humanitarnego  traktowania  zwierząt  realizuje  Wydział
Kształtowania Środowiska poprzez:

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu miasta Płocka do włączenia do treści
programowych  w  dziedzinie  ochrony  środowiska,  zagadnień  związanych  z  humanitarnym
traktowaniem zwierząt oraz prawidłową opieką nad nimi,

2) organizowanie konkursów, prelekcji, akcji dla dzieci i młodzieży, przy współudziale organizacji
pozarządowych  i  Straży  Miejskiej,  na  temat  humanitarnego  traktowania  zwierząt  oraz
prawidłowego zachowania się w stosunku do zwierzęcia,

3)  akcje billboardowe, 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,

4)  propagowanie sterylizacji i kastracji kotów. Należy zachęcać właścicieli do poddawania zwierząt   
zabiegom  sterylizacji,  pozwoli  to  na  uniknięcie  nieplanowanego  rozrodu  i  kontrolę  liczby  
potencjalnie bezdomnych zwierząt.

Działania edukacyjne są kluczowym 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 V
Finansowanie programu

§ 16

1.  Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadań  wynikających  
z  Programu:  utrzymanie  i  prowadzenie  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt,  realizacja  na  terenie  miasta
programu identyfikacji i rejestracji psów, zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących, realizacja zadań
gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących, odławianie zwierząt dzikich, zabłąkanych na
terenie  miasta  oraz  ich  transport  do  ośrodka  rehabilitacji  zwierząt,  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)  z  terenu  miasta  wynosi 1.398.000,00  (  jeden  milion  trzysta
dziewięćdziesiąt  osiem tysięcy 00/100) złotych brutto.
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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 zwierząt.

3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie:

- zadań publicznych  wraz  z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 i poz. 1146);

-  świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych 
( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ).
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Załącznik nr 1 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy – Miasto Płock 
w  roku 2016.

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

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

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw 
wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów  LUB ODPCHLENIE*

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2016.”

 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 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto 
Płock w roku 2016” wynikających z realizacji  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).                                                                                                                  

*niepotrzebne skreślić                                                                         …...….....................…….…
          podpis wnioskodawcy
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      Załącznik nr 2 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy – Miasto Płock 
w  roku 2016.

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

          ..............................................
                                                                                                          
                                                                                                                ...............................................

SKIEROWANIE
NA ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów  LUB

ODPCHLENIE*
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2016”

Niniejszym kieruję bezdomne/wolno żyjące* koty zgłoszone przez:...............................................
 ....................................................................................................................................................…..
na odrobaczenie / szczepienie / odpchlenie*

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

szczepienie:             ................................ szt.
odpchlenie:*                          ................................ szt.

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:...................................................................…...

Po   wykonaniu   zabiegu  zwierzęta   zostaną   odebrane   przez:
….............................................................................................................................................…….

.....................................…….................
 podpis przedstawiciela 

Gminy - Miasto Płock 
                                      wydającego skierowanie

Oświadczam,  że  zgłoszone  przeze  mnie  zwierzęta  są  bezdomne/wolno  żyjące*,  zgodnie  z
zaświadczeniem .........................................................................................................................………………..

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

..................................................................
podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu

*niepotrzebne skreślić
Skierowanie jest ważne przez miesiąc od daty wystawienia (nie dotyczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce, Oddział w Płocku, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals, Oddział w 
Płocku, Fundacja Szansa dla Zwierzaka ,,Zoa'').

Id: 0E258862-711D-4526-801D-631446DFB018. Uchwalony Strona 10



Załącznik nr 3 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy – Miasto Płock 
w  roku 2016.

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

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

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA LECZENIE OGÓLNE

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2016.”

 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 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb  Programu
opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy – Miasto
Płock w roku 2016” wynikających z realizacji  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

                                                                        …............................………..                      
             podpis wnioskodawcy
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     Załącznik nr 4 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy – Miasto Płock 
w  roku 2016.

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

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

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

SKIEROWANIE NA LECZENIE OGÓLNE

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2016”

Niniejszym kieruję bezdomne/wolno żyjące* koty zgłoszone przez:...............................................
 .....................................................................................................................................................….
na leczenie ogólne

Ilość zwierząt zgłoszonych do leczenia:                          .................................szt.
Objawy dotyczące choroby:             ...................................... 
….....................................................................................................................…………...
….....................................................................................................................…………...

     
Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:...................................................................…...

Po   wykonaniu   zabiegu   i   okresie   rekonwalescencji   zwierzęta   zostaną   odebrane   przez:
…..................................................................................................................................................….

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

Gminy - Miasto Płock 
                         wydającego skierowanie

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do leczenia ogólnego zgodnie z  zaświadczeniem…………
………………………………………………………………………………………………………...

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

          podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu

*niepotrzebne skreślić
Skierowanie jest ważne przez miesiąc od daty wystawienia (nie dotyczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Polsce, Oddział w Płocku, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals, Oddział w
Płocku, Fundacja Szansa dla Zwierzaka ,,Zoa''). 
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Załącznik nr 5 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy – Miasto Płock 
w  roku 2016.

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

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

WNIOSEK 

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 na
terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2016”

 Imię i nazwisko opiekuna społecznego lub nazwa 
jednostki

Adres zamieszkania lub siedziby

Numer telefonu

Ilość kotów 

Miejsce przebywania kotów

Miejsce karmienia kotów

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 osobiscie pracownika Wydziału Kształtowania 
Środowiska.

Ilość wydanej karmy

Odebrałem/am 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
na terenie Gminy – Miasto Płock 
w  roku 2016.

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

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

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI
LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU* 

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2016.”

 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 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb  „Programu
opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy – Miasto
Płock  w  roku  2016” wynikających  z  realizacji   ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych
osobowych         (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

*niepotrzebne skreślić                                                                        …......................…….....……...
           podpis wnioskodawcy
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Załącznik nr 7 do  Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy – Miasto Płock 
w  roku 2016.

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

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

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

SKIEROWANIE
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU*

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2016”

Niniejszym kieruję bezdomne/wolno żyjące* koty zgłoszone przez:...............................................
 ........................................................................................................................................................
na zabieg sterylizacji /kastracji / 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:......................................................................

Po   wykonaniu   zabiegu   i   okresie   rekonwalescencji   zwierzęta   zostaną   odebrane   przez:
….....................................................................................................................................................

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

Gminy - Miasto Płock 
                       wydającego skierowanie

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji / kastracji / uśpienia ślepego miotu* 
zwierzęta są bezdomne/wolno żyjące*, zgodnie z zaświadczeniem……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………

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

podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu

*niepotrzebne skreślić

Skierowanie jest ważne przez miesiąc od daty wystawienia (nie dotyczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Polsce  Oddział w Płocku i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals, Oddział w
Płocku, Fundacja Szansa dla Zwierzaka ,,Zoa''). 
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