
UCHWAŁA Nr 152/XIX/2016 

RADY GMINY W MOCHOWIE 

z dnia 30 marca 2016r. 

 

w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo w 2016 roku  

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2015r.  poz. 1515 ze zm.) i art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) oraz po zaopiniowaniu 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sierpcu, organizacje społeczne, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przez dzierżawców 

(zarządców) obwodów łowieckich uchwala się, co następuje: 

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

bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo w 2016r.”, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo. 

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy w Mochowie. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.  Zgodnie z przepisami tej ustawy zapewnianie 

opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 

Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca, określa w drodze uchwały, program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Projekt programu, wójt gminy  przekazał do zaopiniowania: 

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii tj. Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii w Sierpcu, 

           2)  organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona  

     zwierząt, działającym na obszarze gminy tj. Towarzystwu Opieki nad         

     Zwierzętami Koło w Płocku, 

            3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze  

gminy tj. do: 

            - Wojskowego Koła Łowieckiego „ BATALION” w Płocku, 

      - Koła Łowieckiego „SKRWA” w Sudragach, 

      - Koła Łowieckiego „RARÓG” w Piastowie, 

      - Koła Łowieckiego „LEW” w Sierpcu, 

      - Koła Łowieckiego „DANIEL” w Płocku. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz 

Koła Łowieckie „LEW”, „BATALION”, „SKRWA”, „RARÓG” i „DANIEL” nie wydały 

żadnych opinii, w związku z tym na podstawie art. 11 a ust. 8 w/w ustawy, po upływie 21 

dni od dnia przekazania uznaje się akceptację przesłanego programu. 

Przyjęcie powyższego programu pozwoli na terenie naszej gminy ograniczyć zjawisko 

bezdomności zwierząt. W naszych działaniach chcemy zwrócić przede wszystkim uwagę na 

humanitarne traktowanie zwierząt. W projekcie wskazano również wysokość środków 

finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na realizacje programu. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                          

 

 

 



                                                                                          ZAŁĄCZNIK  
                                                                                                 DO UCHWAŁY Nr 152/XIX/2016r. 

                                                                                  RADY GMINY W MOCHOWIE 
                                                                        z dnia 30 marca 2016r.  

 
Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo w 2016 roku. 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

§1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w 
szczególności  do psów i kotów przebywających na terenie  gminy Mochowo. 

§2.   Celem niniejszego Programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

2) zapobieganie bezdomności psów i kotów, 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, 

5) odławianie bezdomnych zwierząt, 

6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, 

7) usypianie ślepych miotów psów i kotów, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, 

9) edukacja mieszkańców Gminy Mochowo  w zakresie obowiązków spoczywających 
na właścicielach psów i kotów oraz humanitarnego ich traktowania. 

                                                           Rozdział II. 

Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.  

§3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mochowo będzie 
realizowało Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Dworakowska Grażyna Jadwiga, 
Radysy 13, 12-230 Biała Piska poprzez przyjmowanie do schroniska zwierząt 
bezdomnych odłowionych z terenu Gminy Mochowo. 

§4. Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi realizowane będzie poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące, 



2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewniania im wody pitnej w miejscach ich 
przebywania, 

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsc schronienia, w szczególności w  okresie 
zimy. 

Rozdział III. 

Zapobieganie bezdomności psów i kotów. 

§5.1. Każdy właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do zapewnienia mu właściwej 
opieki. 

§6.1. Gmina będzie wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów 
i kotów poprzez: 

1) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym 
zwierzęciem, 

2) założenie i prowadzenie rejestru osób zainteresowanych adopcją psów, 

3) wymianę informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt. 

2. W celu rozwiązywania problemu bezdomności psów i kotów na terenie Gminy 
Mochowo, przewiduje się współpracę z osobami i instytucjami zajmującymi się 
opieką nad bezdomnymi zwierzętami. 

3. Jako podstawowe formy współpracy, o której mowa w ust. 2 zakłada się: 

1) prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do znalezienia właścicieli dla 
bezdomnych psów, 

2) wymianę informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt w celu 
dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami. 

§7.1. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w 
stosunku do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 
której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, 
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

2. Wyłapywanie bezdomnych psów  realizuje uprawniony podmiot prowadzący 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 
12-230 Biała Piska, z którym Gmina ma zawartą umowę. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 przewozi wyłapane bezdomne psy do 
Schroniska, o którym mowa w § 3. Dalsze postępowanie z tymi zwierzętami realizuje 
Schronisko, z którym Gmina ma podpisaną umowę. 

 



Rozdział IV. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt. 

§8.1. W przypadku adopcji  psa z terenu Gminy Mochowo nowy właściciel otrzyma 
pomoc poprzez zakup karmy dla tego psa przez okres 3 miesięcy. 

2. Karma o której mowa w ust. 1 dostarczona będzie po podpisaniu stosownej 
umowy adopcyjnej. 

3. Adoptujący zobowiązuje się do stworzenia zwierzęciu właściwej opieki poprzez: 

1) zapewnienie  opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych 
szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych, 

2) zaopatrzenie zwierzęcia w obrożę, 

3) zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu, 

4) zakaz sprzedaży i  przekazywania zwierzęcia innej osobie, a o jego zaginięciu lub 
padnięciu wraz z wyjaśnieniem okoliczności, powiadomić Gminę.  

4. Gmina odmówi oddania zwierzęcia do adopcji, jeżeli wnioskujący o adopcję nie 
gwarantuje spełnienia warunków określonych w ust. 3. 

5. Wprowadza się działania informacyjne, których zadaniem jest podniesienie 
poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach 
posiadających psy i koty poprzez : 

1) informacje na stronie www.mochowo.pl oraz ulotki propagujące promowanie 
prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt  w zakresie 
humanitarnego ich traktowania, 
2) edukację uczniów poprzez zachęcanie nauczycieli do włączenia do treści 
programowych  zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt 
domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, 

Rozdział V. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt. 

§9.1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt  w szczególności psów realizuje 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 
12-230 Biała Piska poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i 
kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia lub 
wiek. 

http://www.mochowo.pl/


2. Gmina Mochowo pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji oraz podstawowe 
szczepienia przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii zwierząt 
bezdomnych wyłapanych na terenie Gminy Mochowo przeznaczonych do adopcji 
przez mieszkańców Gminy Mochowo. 

Rozdział VI. 

Usypianie ślepych miotów psów i kotów. 

§10.1. Gmina Mochowo pokrywa  koszty uśpienia  ślepych miotów psów lub kotów 
bezdomnych. 

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie  ślepe mioty psów i kotów dla których  nie ma 
możliwości zapewnienia właścicieli, 

2) Zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt. 1 przeprowadza wyłącznie lekarz 
weterynarii, 

3) Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji 
prowadzonej przez Gminę, 

4) Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie, przyjaźnie i  w sposób 
humanitarny, a zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do 
czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.  

Rozdział VII. 

Postanowienia końcowe. 

§11. Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich 
będzie gospodarstwo rolne, którego właścicielem jest Pan Mieczysław Koziorowski, 
zlokalizowane w miejscowości Łukoszyno Biki 15,    gm. Mochowo. W gospodarstwie 
tym zwierzęta będą miały zapewnione odpowiednie warunki bytowania. 
Gospodarstwo rolne Pana Mieczysława Koziorowskiego spełnia standardy sanitarne i 
weterynaryjne, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r. 1539 ze 
zm.). 

§12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt realizuje  „ALLVET”  Gabinet Weterynaryjny   Lek. 
wet. Witold Pleśniak, 09-214 Mochowo 36 B. 

§13. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Mochowo, za pośrednictwem 
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Mochowie.  



§14. Rada Gminy w Mochowie uchwalając budżet na 2016 rok zapewniła w nim 
środki finansowe w wysokości 24.000 zł na realizację zadań Gminy związanych z 
przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt. 

 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                       

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 



                                                                   Załącznik do  

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

                                                        oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

                                                          na terenie gminy Mochowo w 2016 roku”  

 

Zadania realizowane przez jednostki w ramach programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi praz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo 

w 2016 roku, z uwzględnieniem środków finansowych. 

 

Lp. Jednostka realizująca Środki 
finansowe 

Zadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Mochowo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.000 zł 
 

 Zakup karmy dla kotów wolno 
żyjących 

 Finansowanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji zwierząt 
oddanych do adopcji. 

 Finansowanie usług usypiania 
ślepych miotów psów i kotów 
bezdomnych 

 Zakup karmy dla 
zaadoptowanych  psów 

  Zapewnienie opieki 
zwierzętom gospodarskim 

 Zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 

 Poszukiwanie nowych 
właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt 

 Działania informacyjno-
edukacyjne  

 Finansowanie kosztów 
związanych z wyłapywaniem i 
pobytem zwierząt w schronisku 

 

 



S P R A W O Z D A N I E 

 

z realizacji zadań zawartych z Gminnym programie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo w 

2015 roku. 

 

 W 2015 roku Gmina Mochowo miała zawartą umowę ze Schroniskiem dla 
Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL” w Kotliskach koło Kutna. W ramach 
powyższej umowy schronisko to zapewniało opiekę zwierzętom (psom) z terenu 
Gminy Mochowo poprzez przyjmowanie odłowionych zwierząt. Zgodnie z umową 
schronisko winno zapewniać psom również opiekę weterynaryjną w zakresie 
profilaktyki i obowiązkowych szczepień oraz właściwe warunki bytowania.  
Wykonywane również były w schronisku sterylizacje i kastracje psów przewiezionych 
z terenu naszej gminy. 

W 2015 roku Gmina Mochowo posiadała też umowę zawartą z „ALLVET” 
Gabinet Weterynaryjny  -  Witold Pleśniak z siedzibą w Mochowie 36b w sprawie 
wyłapywania i transportu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy. 
Umowa ta obejmowała wykonywanie powyższych usług zgodnie z odpowiednimi 
kwalifikacjami i specjalistycznym sprzętem, który nie stwarza zagrożeń dla życia i 
zdrowia zwierząt. Przewóz zwierząt do schroniska odbywał się środkiem transportu 
dopuszczonym do przewozu zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
razie potrzeby zapewnienie pomocy lekarsko – weterynaryjnej. Również w/w 
Gabinet Weterynaryjny zapewniał całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

W Gminie prowadzony jest też rejestr osób zainteresowanych adopcją psów. 
Przyjmowane są również informacje na temat porzuconych oraz źle traktowanych 
zwierząt. 

W 2015 roku poniesiono następujące koszty: 

- koszty pobytu zwierząt w schronisku                                                    16.638,00 zł 

(w 2015 roku przebywały w schronisku: styczeń, luty – 7 szt. psów z naszej gminy; 
marzec, kwiecień, maj, czerwiec – 6 szt.; lipiec – 5 szt.; sierpień – 4 szt.; wrzesień – 5 
szt.; październik, listopad, grudzień – 6 szt. psów) 

- koszty sterylizacji i kastracji w schronisku:                                              1.600,00 zł 

(w tym 4 sterylizacje i 1 kastracja) 

- koszty usług weterynaryjnych:                                                                   4.989,44 zł                                                                 



w tym koszty za wykonane 3 zabiegi sterylizacji bezdomnych suk adoptowanych 
przez naszych mieszkańców oraz pobyt ich w lecznicy                               866,00 zł 

w tym koszty wyłapania i transportu zwierząt                                          3.108,64 zł 

w tym koszty szczepień przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym, leki na 
odrobaczenie                                                                                                      767,40 zł 

w tym koszty uśpienia ślepego miotu                                                            247,40 zł 

- koszty za udzielenie pomocy weterynaryjnej podczas zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt                                                                                              216,00 zł 

- koszty zakupu karmy                                                                                       308,46 zł 

 

- RAZEM  KOSZTY:                                                                                         23.751,90 zł 

 

 W 2015 roku zawarto 4 umowy adopcyjne wyłącznie z mieszkańcami Gminy 
Mochowo i zgodnie z § 8 pkt 1 Gminnego programu opieki nad zwierzętami nowi 
właściciele psów otrzymywali pomoc poprzez zakup karmy dla zaadaptowanych 
psów przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy adopcyjnej. Na wniosek 
nowych właścicieli zostały sfinansowane 3 zabiegi sterylizacji oraz w przypadku 
każdej adopcji pokryliśmy koszty podstawowych szczepień tych zwierząt. 

Nadmieniamy, iż Gmina Mochowo dokonała pod koniec 2015 roku zmiany w 
zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi odłowionymi z terenu naszej gminy.  
Od dnia 1 grudnia 2015 roku posiadamy podpisaną umowę na wyłapywanie i opiekę 
nad zwierzętami ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna 
Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska. 


