UCHWAŁA NR XLII/406/2014
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Lipna na 2014 rok.

Na podstawie art. 11a w związku z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2013 r, poz. 856)
uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Lipna

na rok 2014”stanowiący załącznik do niniejszej

uchwały.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XLII/406/2014
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27.03.2014

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w
szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Miasta
Lipna.
Celami 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.

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.
- za odławianie bezpańskich zwierząt odpowiedzialni są pracownicy „Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Grudziądzu” oraz w nagłych przypadkach przeszkoleni w tym
zakresie pracownicy Urzędu Miejskiego - Panowie: Franciszek Patan, Radosław
Paśniewski oraz Dariusz Dydliński.
3) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku,
4) Dokarmianie kotów wolnożyjących,
5) Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z
przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
6) Osoba fizyczna adoptująca psa ze schroniska w Grudziądzu (dotyczy zwierząt odebranych
z terenu Gminy Miasta Lipna) będzie otrzymywał przez okres sześciu miesięcy bon o
wartości 200zł/miesiąc na zakup karmy do wykorzystania we wskazanym sklepie
7) W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich do czasu odnalezienia
właściciela wyznacza się gospodarstw Pana Jesionowskiego Kazimierza zam. Lipno ul. 22
Stycznia 30.
Zwierzęta w schronisku będą miały zapewnione właściwe warunki bytowania oraz zapewnioną
opiekę lekarsko – weterynaryjną.
Informacje o bezpańskich zwierzętach bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na
terenie Gminy Miasta Lipna będzie można zgłaszać pod numerem : Urząd Miejski Lipno 054 288
4227, 54 288 4217. Komendy Powiatowej Policji Lipno
54 231 86 00
Informacje o zwierzętach oczekujących na adopcje będą prezentowane m.in. na stronie
internetowej Schroniska i Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Dokarmianie kotów wolnożyjących, będzie odbywało się w okresie zimy, kiedy występują
temperatury ujemne. W związku z tym powstanie rejestr tzw. społecznych opiekunów kotów
wolnożyjących, prowadzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w
Lipnie, gdzie zawarte będą następujące informacje: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania
społecznego opiekuna wraz z dokładnym adresem przebywania kotów wolnożyjących
dokarmianych przez opiekunów jak również ich ilość.

Rozdział III
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących
zadań:
1) Sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Miasta
Lipna.
2) Oznakowanie poprzez chipowanie wszystkich zwierząt bezdomnych przebywających
w schronisku,
3) Usypianie ślepych miotów.

Rozdział IV
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

W celu edukacji ekologicznej 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.
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
1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Miasta Lipna Na
realizacje przedsięwzięcia
w ramach tegorocznego programu 2014 została
zarezerwowana kwota 70.000,00 zł.
2. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych
zwierząt oraz na koszty związane z ich pobytem i opieką w schronisku w zależności od
potrzeb.

