UCHWAŁA NR XX/114/2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w 2016 roku”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)1 w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w 2016” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045; Dz. U. z 2015
r., poz. 1890

2

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 266

Załącznik
do Uchwały nr XX/114/2016
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia16 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym
w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy
Miasta Lipna.
Ilekroć jest mowa w programie o (zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt – Dz. U. z 2013 r. poz. 856 j.t.):
1) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a
nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale
dotąd pozostawały;
2) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
3) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) – rozumie się przez to zwierzęta
nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka;
4) schronisku dla zwierząt – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad
zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.
U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.);
5) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt domowych,
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów,

3) edukacja mieszkańców miasta w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt
oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych,
4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno
żyjącym kotom.
Wykonawcami programu są:
Wydział Gospodarki Komunalnej Gminy Miasta Lipna,
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Golubiu-Dobrzyniu,
Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej,
Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom domowym,
6) Firma zajmująca się utylizacją padłych zwierząt.
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Rozdział II
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym oraz wolno żyjącym kotom
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym oraz kotom wolno żyjącym
przewiduje się realizację następujących zadań:
1) zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom domowym w Eko Schronisku Dla
Bezdomnych Zwierząt „Zielone Pole” Ostrowite 50A, 87-400 Golub-Dobrzyń,
2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy Miasta Lipna, przez
pracowników schroniska, Urzędu Miejskiego w Lipnie lub Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych w Lipnie i doprowadzanie ich do schroniska „Zielone Pole”,
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej przez lekarza weterynarii Dawida
Bieleckiego z Kowalewa Pomorskiego z którym w/w schronisko podpisało umowę
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt
agresywnych,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych
przebywających w schronisku,
5) dokarmianie wolno żyjących kotów,
6) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie
z przepisami ustawy prawo ochrony zwierząt.
Osoba fizyczna adoptująca bezdomne zwierzę domowe ze schroniska w Golubiu-Dobrzyniu
(dotyczy bezdomnych zwierząt domowych wyłapanych z terenu Gminy Miasta Lipna)
otrzyma jednorazowo bon o wartości 200 zł na jeden miesiąc, przez okres sześciu miesięcy,
na zakup karmy we wskazanym sklepie na terenie miasta.

W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich do czasu odnalezienia
ich właściciela wyznacza się gospodarstwo Pana Kazimierza Jesionowskiego zamieszkałego
przy ul. 22 Stycznia 30 w Lipnie.
Bezdomne zwierzęta domowe w schronisku będą miały zapewnione właściwe warunki
bytowania oraz opiekę lekarsko – weterynaryjną.
Informacje o bezdomnych zwierzętach domowych, wolno żyjących kotach oraz zwierzętach,
które uległy wypadkom drogowym na terenie Gminy Miasta Lipna, można zgłaszać pod
numerami 54 288 4256, 54 288 4217 (Urząd Miejski) lub 54 231 8600 (Komenda Powiatowa
Policji w Lipnie).
Informacje o bezdomnych zwierzętach domowych oczekujących na adopcje są
prezentowane m.in. na stronach internetowych schroniska w Golubiu-Dobrzyniu
(www.zielonepole.toblog.pl) i Urzędu Miejskiego w Lipnie (www.umlipno.pl).
Dokarmianie kotów wolno żyjących, będzie odbywało się w okresie zimy, kiedy występują
temperatury ujemne. W związku z tym powstanie Rejestr Społecznych Opiekunów kotów
wolno żyjących, prowadzony przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miejskim w Lipnie. Rejestr ten zawierać będzie następujące informacje: imię
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania społecznego opiekuna wraz z określeniem miejsca
przebywania kotów wolno żyjących dokarmianych przez opiekunów, jak również szacunkowa
ilość kotów wolno żyjących. Mieszkańcy mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Lipnie
(tel. 54 288 4256) z prośbą o przydział karmy a także zgłaszać miejsca bytowania kotów
wolno żyjących. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami (sterylizacja/kastracja itp.) będzie
sprawować
Gabinet
Weterynaryjny
„Cztery
Łapy”,
Emilia
Marciniak,
ul. Jastrzębska 17a, 87-600 Lipno.
Zwierzęta padłe będą oddawane firmie PP-H „HETMAN” Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311
Bedlno, uprawnionej do ich utylizacji.
Rozdział III
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych i kotów wolno żyjących
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt domowych planuje się realizację
następujących zadań:
1) sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt domowych przebywających
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Golubiu-Dobrzyniu oraz kotów wolno
żyjących,
2) oznakowanie poprzez mikrochipowanie bezdomnych zwierząt domowych
przebywających w schronisku,
3) usypianie ślepych miotów w schronisku.

Ilość zabiegów polegających na sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wynikać będzie
ze zgłoszeń mieszkańców.
Karmiciele kotów wolno żyjących będą mogli zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Lipnie
potrzebę kastracji/sterylizacji tych zwierząt. W związku z powyższym otrzymają skierowanie
na w/w zabiegi.
Rozdział IV
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
W celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1) rozprowadzanie materiałów edukacyjnych w formie ulotek, plakatów itp.,
2) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie i schroniska w Golubiu-Dobrzyniu
informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji,
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu
zwiększenia ilości adopcji zwierząt bezdomnych,
4) przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi na
targowiskach, targach i giełdach,
5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
6) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt domowych
i obowiązków wynikających z faktu nabycia, posiadania zwierzęcia.
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Rozdział V
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Miasta Lipna. Na
realizację przedsięwzięć w ramach tegorocznego programu została zarezerwowana kwota
87.000,00 zł, w tym:
1) 80.000,00 zł:
− Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
− Odławianie bezdomnych zwierząt,
− Obligatoryjna sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku,
− Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
2) 5.000,00 zł:
− Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
− Usypianie ślepych miotów

3) Poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt (w ramach obowiązków),
4) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich (miejsce udostępnione nieodpłatnie).

