
 

 

UCHWAŁA NR XX/132/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kępno w 2020 r. 

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

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 638) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz zarządców i dzierżawców 

obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Kępno, uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Kępno w 2020 roku”. 

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępno w 2020 roku; 

2) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa 

w niniejszej uchwale; 

3) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która społecznie pomaga i sprawuje opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kępno (w szczególności dokarmia koty wolno żyjące); 

4) schronisku – należy przez to rozumieć schronisko Katarzyna Pluta Schronisko dla Zwierząt „Pokochaj 

Cztery Łapy”, z siedzibą w Niemojew 62, 98-360 Lututów, z którym Gmina Kępno ma podpisaną umowę 

o odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kępno w 2020 roku wraz z przejęciem nad nimi opieki; 

5) tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt – należy przez to rozumieć Przychodnię Weterynaryjną dla 

Zwierząt „Centrum Weterynarii” spółka cywilna z siedzibą przy ul. Młyńskiej 9 w Kępnie, która udziela 

bezdomnym zwierzętom niezbędnej pomocy weterynaryjnej, czasowo przechowuje bezdomne zwierzęta 

z terenu Gminy Kępno do chwili odnalezienia właściciela, oddania zwierząt do adopcji, albo przewiezienia 

ich do schroniska. 

§ 3. Program ma zastosowanie w odniesieniu do zwierząt domowych i gospodarskich przebywających 

w administracyjnych granicach Gminy Kępno. 

§ 4. Celem niniejszego programu jest: 

1) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację 

bezdomnych kotów i psów, a także - w uzasadnionych przypadkach - usypianie ślepych miotów, 

2) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt, 

b) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt – adopcje, 
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c) dokarmianie kotów wolno żyjących, 

d) umieszczanie zwierząt w schronisku, 

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja 

społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 

§ 5. Zapobieganiem bezdomności zwierząt oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 

Kępno zajmują się: 

1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego 

Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie pełniący funkcję koordynatora działań zmierzających do zapobiegania 

bezdomności zwierząt i ograniczania populacji zwierząt bezdomnych; 

2) Straż Miejska podejmująca interwencje w sprawach związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt; 

3) schronisko dla zwierząt, poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym; 

4) tymczasowy azyl dla bezdomnych zwierząt w zakresie wymienionym w § 2 pkt 5; 

5) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych  i edukacyjnych 

mieszkańców; 

6) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

7) społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących poprzez dokarmianie kotów oraz pomoc w ograniczaniu ich 

rozrodczości. 

§ 6. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępno polega w szczególności na: 

1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie 

Gminy Kępno - na zgłoszenie mieszkańców, sołtysów, służb porządkowych itp.; 

2) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt przebywających 

w schronisku; 

3) zmniejszaniu populacji bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Kępno poprzez sterylizację i kastrację 

w tymczasowym azylu lub schronisku dla bezdomnych zwierząt; 

4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolnożyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości; 

5) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów psów i kotów; 

6) edukacji mieszkańców Gminy Kępno w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań 

człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 

i opiekunach zwierząt; 

7) trwałym elektronicznym znakowaniu psów z terenu Gminy Kępno. 

§ 7. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kępno polega w szczególności na: 

1) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt lub w tymczasowym azylu dla 

bezdomnych zwierząt poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki 

weterynaryjnej na zasadach określonych w zawartych umowach; 

2) podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie 

z przepisami ustawy, w tym również wskazanie w przypadku zwierząt gospodarskich tymczasowego 

gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsca czasowego pobytu; 

3) tworzeniu rejestru społecznych opiekunów zwierząt, a w szczególności kotów, deklarujących współpracę 

w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami; 

4) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku wypadków 

drogowych lub innych zdarzeń losowych, przez tymczasowy azyl dla bezdomnych zwierząt. 
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§ 8. 1. Gmina Kępno zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt 

prowadzonych przez organizacje społeczne lub przedsiębiorców. 

2. Schronisko na podstawie zawartej umowy zobowiązane jest do: 

1) wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kępno przy użyciu urządzeń i środków, które 

nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodują ich cierpienia; w przypadku 

ewentualnego użycia środków farmakologicznych wymagany jest nadzór lekarza weterynarii; 

2) transportowania zwierząt do schroniska własnymi środkami transportu w sposób humanitarny, 

niepowodujący cierpień zwierząt oraz zgodnie z właściwymi przepisami; 

3) objęcia zwierząt opieką – zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt na cały okres życia zwierzęcia 

(chyba że zwierzę zostanie przekazane do adopcji), w odpowiednich warunkach; zabezpieczenie przed 

negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr, słońce), zapewnienie 

odpowiedniego oświetlenia, oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nieprzejawiających takiej 

cechy; 

4) wyżywienia bezdomnych zwierząt w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej porcji żywności 

przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu żywieniowemu dla danego 

zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; 

5) zapewnienia opieki weterynaryjnej, w tym w szczególności: 

a) przeprowadzenia kwarantanny danego zwierzęcia, przez okres odpowiedni do sprawdzenia jego stanu 

zdrowia (o okresie kwarantanny każdorazowo decyduje lekarz weterynarii); 

b) podania środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych; 

c) podania środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii 

dla danego zwierzęcia; 

d) zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu w każdym 

czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia go przed zagrożeniem dla jego życia, 

zdrowia i zastosowaniem leczenia w celu powrotu do zdrowia i sprawności; 

6) usypiania ślepych miotów zwierząt dostarczonych do schroniska; 

7) zmniejszania populacji bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Kępno poprzez sterylizację i kastrację; 

8) wykonywania utylizacji zwłok zwierząt, których śmierć nastąpiła po przyjęciu do schroniska; 

9) trwałego oznakowania elektronicznego za pomocą mikroczipu przyjętych z terenu Gminy Kępno psów 

bezdomnych, w celu umożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji; 

10) prowadzenia ewidencji bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Kępno w sposób polegający 

na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, maść, wielkość i numer czipu) daty jego przyjęcia, historii jego 

pobytu, danych dotyczących prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, daty opuszczenia 

schroniska z podaniem przyczyny opuszczenia schroniska, w przypadku śmierci zwierzęcia podanie daty 

i przyczyny śmierci, 

11) poszukiwania osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami w sposób polegający na 

zabraniu bezdomnych zwierząt przez te osoby do swojego miejsca pobytu oraz do informowania tych osób 

o danym zwierzęciu, instruowania ich o zasadach opieki nad danym zwierzęciem, o jego potrzebach, 

nawykach i zwyczajach; 

12) zawierania na piśmie pod rygorem nieważności umów cywilnoprawnych na podstawie, których osoby 

określone w punkcie poprzedzającym będą przyjmować zobowiązanie do zaopiekowania się bezdomnymi 

zwierzętami w sposób polegający na zabraniu bezdomnych zwierząt przez te osoby do swojego miejsca 

pobytu, przechowywania tych umów przez okres 2 lat i prowadzenia ich ewidencji oraz okazywania umów 

i ewidencji na każde żądanie osób upoważnionych; 

13) wydawania zwierząt właścicielom, po udokumentowaniu, że są właścicielami; dokumentami, o których 

mowa mogą być: dowód trwałego elektronicznego oznakowania zwierzęcia, pokwitowanie opłaty od 

posiadania psa, książeczka zdrowia zwierzęcia itp.;  
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14) prowadzenia dokumentacji fotograficznej wyłapanych bezdomnych zwierząt (w szczególności na 

cyfrowych nośnikach danych) i przekazywania jej gminie (raz w miesiącu wraz z fakturą) w celu 

umieszczenia jej na stronie internetowej gminy w celu ich dalszej adopcji; 

15) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Gminy Kępno przed atakami zwierząt 

schronisko zobowiązane jest dokonać w takich przypadkach wyłapania w możliwie najkrótszym czasie 

nie przekraczającym 4 godzin od chwili zgłoszenia. 

W pozostałych przypadkach schronisko zobowiązane jest dokonać wyłapania zwierząt w ciągu 24 godzin od 

chwili zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem. 

§ 9. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Kępno realizowana jest poprzez: 

1) społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, którzy zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami 

i zostaną wpisani do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w Gminie Kępno, zgodnie 

z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) udzielanie pomocy weterynaryjnej, prowadzenie obligatoryjnej sterylizacji, usypianie ślepych miotów 

w azylu i schronisku dla zwierząt; 

3) wydawanie karmy społecznym opiekunom wolno żyjących kotów zarejestrowanym w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu 

Miasta i Gminy w Kępnie. Wydawanie karmy zależne jest od dostępności środków finansowych 

zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Kępno 

§ 10. 1. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 

nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub opiekuna, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, 

zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kępno prowadzone jest przy użyciu urządzeń 

i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodują ich cierpienia. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kępno ma charakter stały. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez pracowników schroniska dla zwierząt lub 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Kępnie. 

5. Odłowione zwierzęta przed przewiezieniem do schroniska mogą być przechowywane w tymczasowym 

azylu dla bezdomnych zwierząt – zakładzie leczniczym dla zwierząt, który udziela zwierzętom niezbędnej 

pomocy weterynaryjnej, czasowo przechowuje zwierzęta z terenu Gminy Kępno do chwili odnalezienia 

właściciela i przewiezienia ich do schroniska. 

§ 11. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, realizują schronisko 

i azyl dla bezdomnych zwierząt poprzez przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt 

bezdomnych pochodzących z terenu Gminy Kępno i przyjętych do schroniska. 

§ 12. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) schronisko i azyl dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania 

nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) Gmina Kępno poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 

bezdomnych zwierząt, m. in. przez zamieszczenie informacji o bezdomnych zwierzętach na tablicach 

ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy, w lokalnej prasie i radiu. 

§ 13. 1. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane będą na następujących zasadach: 

1) Gmina Kępno pokrywa całkowity koszt usypiania ślepych miotów psów i kotów; 

2) zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane będą na terenie tymczasowego azylu dla bezdomnych 

zwierząt; 

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów będą wykonywane do czasu wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 
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§ 14. 1. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,  

a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, będą 

przekazywane do gospodarstwa rolnego w miejscowości Ostrówiec 68 (Gmina Kępno) w celu zapewnienia 

zwierzętom schronienia, wyżywienia i opieki weterynaryjnej. 

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły 

swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Kępno. 

§ 15. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewni 

zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Gmina Kępno ma zawartą umowę tj. tymczasowy azyl dla bezdomnych 

zwierząt. 

§ 16. 1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom i uciążliwościom powodowanym przez psy oraz 

zmniejszenia ich bezdomności, wprowadza się obowiązek zarejestrowania i trwałego oznakowania psów 

w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

2. Przez trwałe oznakowanie psa rozumie się wszczepienie mu elektronicznego identyfikatora (mikroczipu) 

metodą  iniekcji podskórnej przez upoważnionego lekarza weterynarii. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy posiadaczy psów na obszarze Gminy Kępno. 

4. Obowiązek określony w ust. 1 należy wykonać: 

1) w przypadku posiadaczy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały mają nieoznakowane psy – 

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, 

2) w przypadku wejścia w posiadanie psa mającego ponad 3 miesiące życia - w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w posiadanie, 

3) w przypadku posiadaczy szczeniaków - do ukończenia przez psa 3 miesiąca życia. 

5. Znakowanie psów wykonywane będzie w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina Kępno 

zawrze umowy na wykonywanie usługi wszczepiania identyfikatorów, w szczególności w azylu dla 

bezdomnych zwierząt. 

6. Rejestr psów trzymanych na terenie Gminy Kępno prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Kępnie. 

7. Rejestracja i znakowanie psów w całości finansowane są przez Gminę Kępno. 

8. Posiadacz psa obowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian dotyczących stanu posiadania psa (zmiana 

właściciela, zaginięcie, zgon psa i inne) celem aktualizacji w rejestrze, w terminie 30 dni od daty zaistnienia 

zmiany. 

§ 17. 1. Środki finansowe na realizację postanowień programu zostały przewidziane w budżecie Gminy 

Kępno na rok 2020 wynoszą  98.188,80 zł. 

2. Wskazana w pkt. 1 wysokość środków finansowych zostanie przeznaczona m. in. na: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich i dalszy pobyt w schronisku dla zwierząt, 

2) zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej porzuconym i odłowionym zwierzętom, 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, 

4) dokarmianie wyłapanych bezdomnych zwierząt, zwłaszcza psów i kotów, 

5) właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) odbiór i utylizację padłych bezdomnych zwierząt, 

7) znakowanie psów za pomocą mikroprocesora, 

8) sterylizację i kastrację bezdomnych kotów wolno żyjących. 

3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało 

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane 

z realizacją Programu. 
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§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie 

(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak 
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Załącznik do uchwały Nr XX/132/2020 

Rady Miejskiej w Kępnie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Regulamin rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Kępno. 

1. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy 

Kępno. 

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest 

nieodpłatne. 

3. W celu zarejestrowania się jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących na terenie Gminy Kępno, 

należy złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania 

Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Kościuszki 9 Wniosek o wpis do Rejestru 

społecznych opiekunów kotów dziko żyjących na terenie Gminy Kępno (dalej zwanego Wnioskiem).  

4. Rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Kępno (dalej zwany Rejestrem), 

prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania 

Przestrzennego urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. 

5. W celu zweryfikowania danych zawartych we wniosku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kępno mogą 

dokonać wizji lokalnej miejsca/miejsc bytowania/dokarmiania kotów. 

6. W przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w punkcie 5 wskazującej na składanie 

nieprawdziwych informacji, społeczny opiekun zostanie wykreślony z Rejestru. 

7. Dane zawarte we wniosku zamieszczane są przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie w Rejestrze. 

8. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i elektronicznej. 

9. Społecznemu opiekunowi kotów wolno żyjących zarejestrowanemu w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno 

przysługuje prawo: 

1) otrzymywania skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów oraz ich leczenie, do zakładów 

leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina Kępno zawarła umowę (w miarę posiadanych przez Gminę 

Kępno środków finansowych przeznaczonych na to zadanie), 

2) otrzymywania karmy suchej dla kotów w celu ich dokarmiania. Dokarmianie nie zaspokaja w całości 

potrzeb żywieniowych kotów wolno żyjących. 

10. Dystrybucję suchej karmy dla kotów wolno żyjących prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, 

Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, 

godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. 

11. Ilość otrzymanej karmy zależy od zdeklarowanej liczby zwierząt objętych opieką oraz dostępności 

środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Kępno. 

12. Nieodpłatne przekazanie karmy dla kotów odbywa się po weryfikacji społecznego opiekuna kotów 

wolno żyjących w Rejestrze za potwierdzeniem odbioru. 

13. Nieodpłatne wykonanie sterylizacji i kastracji, a także udzielenie pomocy lekarsko-weterynaryjnej 

odbywa się po weryfikacji społecznego opiekuna kotów wolno żyjących w Rejestrze, wyłącznie w drodze 

pisemnego skierowania do zakładu leczniczego, z którym Gmina Kępno zawarła umowę. 

14. Gmina Kępno nie zwraca kosztów za zakup karmy dla kotów oraz za wykonane zabiegi sterylizacji, 

kastracji, a także za udzielenie pomocy lekarsko-weterynaryjnej w przypadku, gdy dana osoba nie jest 

zarejestrowana jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących. 

15. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe, ustala się następujące warunki wydawania karmy dla kotów 

dla jednego opiekuna: 
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1) od 1 do 5 kotów – ilość wydanej karmy wynosi maksymalnie 1,5 kg/ miesiąc; 

2) 6 i więcej kotów – ilość wydanej karmy wynosi maksymalnie 3 kg/ miesiąc. 

16. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących na terenie Gminy Kępno zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadamiać pisemnie Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania 

Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o zmianie liczebności kotów objętych jego opieką oraz 

o każdej zmianie danych wskazanych we Wniosku. 

17. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zarejestrowany w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie, 

zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnie obowiązującym Programem opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępno w 2020 r. (dokument dostępny 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kępno” - www.bip.kepno.pl) oraz zobowiązany jest 

do jego przestrzegania. 

18. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących, w ramach współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Kępnie 

zobowiązuje się do: 

1) przeznaczenia karmy wyłącznie dla kotów wolno żyjących, 

2) dokarmiania kotów w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu, 

3) sprawowania opieki nad kotami w zakresie ich dokarmiania w miejscu za zgodą właściciela lub zarządcy 

nieruchomości, 

4) dokarmiania kotów w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców oraz zachowania porządku 

i czystości w miejscu dokarmiania. 

19. Weryfikacja działań opiekuna nastąpić może w szczególności na podstawie: 

1) corocznej weryfikacji działań opiekuna, 

2) informacji przekazanych przez organizacje pozarządowe, 

3) innych informacji. 

Wyżej wymieniony zapis nie dotyczy sytuacji, w której społeczny opiekun kotów wolno żyjących 

chce być zarejestrowany w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno, ale nie chce pobierać karmy dla kotów. 

20. W przypadku stwierdzenia braku kontroli nad mnożeniem się populacji kotów poprzez zaniechanie 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów oraz celowe zaniechanie usypiania ślepych miotów, 

społeczny opiekun kotów wolno żyjących zostanie pozbawiony możliwości uzyskania karmy. 

21. Gmina Kępno zastrzega sobie prawo rozwiązania współpracy ze społecznym opiekunem kotów wolno 

żyjących w drodze wykreślenia z Rejestru, w przypadku naruszenia któregokolwiek zobowiązania niniejszego 

Regulaminu lub Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kępno. 

22. W przypadku, gdy społeczny opiekun kotów wolno żyjących zamierza zrezygnować z pełnionej 

funkcji, zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, 

Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. 
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