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Załącznik   do Uchwały 

Nr XXXI/231/2013 
Rady Miejskiej w Lipnie  
z dnia  19 marca  2013 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

 
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. 
 
Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt, 
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów, 
3) edukacja mieszkańców miasta w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt 

oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych, 
4) opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

 
Wykonawcami programu są: 

1) Wydział Gospodarki Komunalnej Gminy Miasta Lipna, 
2) schronisko dla bezdomnych zwierząt w Grudziądzu, 
3) przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej, 
4) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 
5) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom, 
6) Firma zajmująca się utylizacja padłych zwierząt. 

 
Rozdział II 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
 

 
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących 
zadań: 

1) zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Grudziądzu”, z 
siedzibą przy ul. Nad Torem 1, 

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Lipna i doprowadzanie ich 
do schroniska, 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej przez lekarza weterynarii z którym 
Gmina Miasta Lipna podpisała umowę w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w 
schronisku, 

5) dokarmianie kotów wolnoŜyjących, 
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6) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie 
z przepisami ustawy prawo ochrony zwierząt.   

Osoba fizyczna adoptująca psa ze schroniska w Grudziądzu (dotyczy zwierząt wyłapanych z 
terenu Gminy Miasta Lipna) będzie otrzymywać bon o wartości 200 zł/ co miesiąc, przez 
okres sześciu miesięcy, na zakup karmy we wskazanym sklepie na terenie miasta.  

 
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich do czasu odnalezienia właściciela 
wyznacza się gospodarstwo Pana Jesionowskiego Kazimierza zamieszkałego przy ul. 22 
Stycznia 30 w Lipnie.  

 
Zwierzęta w schronisku będą miały zapewnione właściwe warunki bytowania oraz opiekę 
lekarsko – weterynaryjną. 
Informacje o bezpańskich  zwierzętach  bądź zwierzętach,  które uległy wypadkom 
drogowym na terenie Gminy Miasta Lipna moŜna zgłaszać pod numerami 54 288 42 27, 
54 288 42 17 ( Urząd Miejski) lub 54 231 86 00 (Komendy Powiatowej  Policji). 
       
Informacje o zwierzętach oczekujących na adopcje są prezentowane m.in. na stronach 
internetowych schroniska w Grudziądzu ( WWW. schronisko-grudziadz.eu) i Urzędu 
Miejskiego w Lipnie ( WWW.umlipno.pl). 
 
Dokarmianie kotów wolnoŜyjących, będzie odbywało się w okresie zimy, kiedy występują 
temperatury ujemne. W związku z tym powstanie rejestr tzw. społecznych opiekunów kotów 
wolnoŜyjących, prowadzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w 
Lipnie. Rejestr ten  gdzie zawierać będzie następujące informacje: imię i nazwisko oraz 
miejsce zamieszkania społecznego opiekuna wraz z  dokładnym adresem przebywania kotów 
wolnoŜyjących dokarmianych przez opiekunów jak równieŜ ich ilość. 
 
Zwierzęta padłe będą oddawane firmie uprawnionej do ich utylizacji. 
 

Rozdział III 
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

 
 
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących 
zadań: 

1) sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Grudziądzu, 

2) oznakowanie poprzez chipowanie wszystkich zwierząt bezdomnych 
przebywających w schronisku, 

3) usypianie ślepych miotów w schronisku. 
 

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 Grudziądzu informacji o 
zwierzętach przeznaczonych do adopcji, 
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3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu 
zwiększenia ilości adopcji bezpańskich zwierząt, 

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 praw i obowiązków 

wynikających z faktu nabycia, posiadania zwierzęcia. 
            

Rozdział V 
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

 
Program będzie realizowany ze środków finansowych budŜetu Gminy Miasta Lipna oraz ze 
środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na realizację 
przedsięwzięć w ramach tegorocznego programu 2013 została zarezerwowana  kwota 
40.000,00 zł.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


