
UCHWAŁA NR 130/XIX/2020 
RADY GMINY POPÓW

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz.122 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Kłobucku uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów

Henryk Wróż



Załącznik do uchwały Nr 130/XIX/2020 

Rady Gminy Popów 

z dnia 27 lutego 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Popów na rok 2020

Rozdział 1.
Cele i zadania programu

1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Popów zwanym dalej „Programem”.

2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów, zapewnienie 
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, 
przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Popów.

3. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt

1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy ma charakter stały i będzie odbywało się 
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt 
powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz opieką nad nimi zajmuje się schronisko tj. 
Fundacja ”Zwierzyniec” -  Organizacja pozarządowa z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18 stycznia nr 31 wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000215068 w dniu 18 sierpnia 2004 r. prowadząca schronisko 
w miejscowości Szczyty, ul. Wieluńska 18, 98-355 Działoszyn, woj. Łódzkie zgodnie z umową z dn. 
02.01.2020 r.

3. Sprawy bezdomnych zwierząt wymagają współpracy Gminy Popów, Schroniska, organizacji 
społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz innych osób prawnych 
i fizycznych. Zakres tej współpracy będzie obejmować w szczególności stworzenie bazy danych 
o zwierzętach zaginionych i znalezionych oraz oczekujących na adopcję. Zadaniem wolontariatu byłaby 
socjalizacja zwierząt przebywających w Schronisku oraz aktywne poszukiwanie dla nich nowych właścicieli.



Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy 
Popów sprawuje gmina, współpracując z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt oraz opiekunami społecznymi.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy 
poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących;

2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
3) umieszczenie budek dla kotów w miejscach dużego ich zgrupowania;

4) dokarmianie kotów w miejscach ich dużego zgrupowania.

Rozdział 4.
Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi

1. Odławianie bezdomnych zwierząt obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt, usypianie ślepych miotów, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania powierzone 
będzie Fundacji "Zwierzyniec” -  Organizacja pozarządowa z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18 stycznia nr 
31 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000215068 w dniu 18 sierpnia 2004 r. prowadząca 
schronisko w miejscowości Szczyty, ul. Wieluńska 18, 98-355 Działoszyn, woj. Łódzkie zgodnie z umową 
z dn. 02.01.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym za opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami. W przypadku ślepych miotów po zgłoszeniu odbierane są one od mieszkańców 
przez pracowników Urzędu Gminy i dostarczane do Schroniska celem uśpienia.

2. Gospodarstwem rolnym wskazanym w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich będzie 
gospodarstwo położone w Popowie, przy ul.. W.S.Reymonta 4, 42-110 Popów zgodnie z umowa z dn. 
02.01.2020 r.

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, realizowane będzie na podstawie umowy z dn. 02.01.2020r. z Lekarzem weterynarii Panem 
Romanem Gawron, prowadzącym Gabinet Weterynaryjny REMEDIUM z siedzibą w Zawadach przy ulicy 
Kwiatowej 3.

Rozdział 5.
Finansowanie programu

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie 
Gminy Popów na 2020 roku w kwocie 18.000,00 zł. i będą wydatkowane w następujący sposób:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 10.000,00 zł;
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 300,00 zł

- odławianie bezdomnych zwierząt: 2.000,00 zł

- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt: 1.500,00 zł
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 200,00 zł

- usypianie ślepych miotów: 500,00 zł

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: 1.000,00 zł
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt: 2.500,00 zł

2. Środki finansowe wydatkowane będą po przedstawieniu faktur za wykonane usługi, zgodnie 
z zawartymi umowami.


