
 

 

UCHWAŁA NR LII/389/2022 

RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2022 roku 

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

z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 572) Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Głogów w 2022 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady: 

Piotr Cypryjański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Poz. 2277



Załącznik do uchwały nr LII/389/2022 

Rady Gminy Głogów 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Głogów w 2022 roku 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Głogów uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogów w 2022r.”, 

zwanego dalej „Programem” jest art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem nasilającym się, którego głównymi przyczynami są: porzucanie 

zwierząt przez właścicieli, ucieczka, zagubienie się oraz ich niekontrolowany rozród. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych przebywających w granicach 

administracyjnych gminy Głogów. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, 

ponieważ skala bezdomności tych zwierząt na terenie gminy Głogów jest największa. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:  

1. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogów. 

2. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Głogów jako jednostkę organizacyjną, przy pomocy 

której Wójt Gminy Głogów realizuje program. 

3. Bezdomnych zwierzętach, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawały. 

4. Społecznych opiekunach, należy przez to rozumieć osoby, które społecznie pomagają i sprawują opiekę 

nad bezdomnymi zwierzętami i kotami wolno żyjącymi na terenie gminy Głogów. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Głogów. 

2. Realizatorami Programu są: 

a) na poziomie Gminy Głogów – Wójt Gminy Głogów, 

b) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą 

Głogów, 

c) schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 2. 

Cel programu 

§ 3. Celem niniejszego Programu jest: 

1. Zapobieganie bezdomności psów i kotów na terenie gminy Głogów. 

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głogów. 

3. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

4. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 
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5. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej 

opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji i kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt domowych, zakazu 

handlu zwierzętami domowymi. 

6. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

Rozdział 3. 

Realizacja zadań 

§ 4. 1. Odławianie zwierząt będzie odbywać się wg poniższych zasad: 

a) odławianie ma charakter stały i podlegać mu będą zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką trwale dotąd pozostawały, 

b) Gmina po przyjęciu zgłoszenia przekazuję sprawę Głogowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom 

AMICUS, 

c) odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami do czasu ich przewiezienia do schroniska, realizować 

będzie gmina za pośrednictwem podmiotu, z którym podpisano umowę, tj. Głogowskim Stowarzyszeniem 

Pomocy Zwierzętom „AMICUS”, ul. Norwida 1, 67-200 Głogów, 

d) odławianie bezdomnych zwierząt i ich transport odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

2. Urząd będzie umieszczać odłowione, bezdomne zwierzęta: 

a) Domowe – w schronisku, z którym gmina Głogów ma podpisaną umowę, tj. Miejskie Schronisko  

dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie, prowadzone przez Gminę Miejską Głogów, Rynek 10, 67-200 

Głogów. Do schroniska będą przewożone wszystkie bezdomne zwierzęta, odłowione z terenu gminy 

Głogów, 

b) Gospodarskie - w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - gospodarstwo rolne, które znajduje 

się w miejscowości Klucze, ul. Łąkowa 4, (dz. o nr ewid. 135/11, obręb Klucze). 

3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

a) Urząd poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy 

współpracują z Urzędem Gminy Głogów, 

b) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez realizację 

zadań publicznych obejmujących dokarmianie i opiekę nad wolno żyjącymi kotami. 

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizuje Gabinet Weterynaryjny „ORBIVET”, ul. Staszica 15a, 67-200 Głogów. 

5. Współpraca z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 5. 1. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ograniczenie populacji wolno żyjących kotów będzie 

realizowane przez: 

a) Urząd Gminy Głogów poprzez promocję adopcji zwierząt pochodzących z terenu gminy Głogów oraz 

prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń 

o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów oraz na stronie internetowej 

www.gminaglogow.pl i na fanpage’u Gminy Głogów (facebook), a także zakup i wydawanie karmy 

społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, 

b) Organizacje pozarządowe poprzez: 

·prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, zdolnych zapewnić zwierzętom 

należyte warunki bytowania, 

·dokarmianie wolno żyjących kotów. 
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c) Schronisko – poprzez sterylizację i kastrację przyjętych zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw 

właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają, usypianie ślepych miotów, 

poszukiwanie nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym. 

Rozdział 4. 

Edukacja mieszkańców 

§ 6. 1. W ramach realizacji Programu Urząd Gminy prowadzi działania edukacyjne, których zadaniem  

jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy Głogów w zakresie obowiązków, jakie ciążą na 

osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty. 

2. Do podstawowych działań w zakresie realizacji postanowień ust. 1 należą: 

a) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Głogów do włączania treści 

programowych z dziedziny ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt domowych i hodowlanych, standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby 

zwierząt w wyniku zabiegów sterylizacji i kastracji, 

b) organizowanie wraz z organizacjami pozarządowymi akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Głogów na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności, a także czipowania 

zwierząt, 

c) aktywowanie wolontariatu na rzecz prowadzenia opieki nad bezdomnymi psami i kotami, 

d) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt 

oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców gminy Głogów w ramach działalności 

w tego typu organizacjach. 

Rozdział 5. 

Finansowanie programu 

§ 7. 1. Na realizacje zadań określonych w § 4 i § 5 Programu gminy Głogów, przeznacza się kwotę 

115 000,00 zł. 

2. Sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt: 

a) przeciwdziałanie bezdomności, w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki 

89 800,00 zł, 

b) usługi weterynaryjne, w tym badania profilaktyczne, usypianie ślepych miotów, udzielenie pomocy 

zwierzęciu poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym, eutanazja, znakowania, szczepienia, sterylizacja oraz 

kastracja 25 000,00 zł, 

c) zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 200,00 zł. 
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