
UCHWAŁA NR ………/…/2018 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
 z dnia … …………… 2018 roku 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w 2018 roku” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)1 w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w 2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232; 

   Dz. U. z 2018 r., poz. 130 



Załącznik  
do uchwały nr ………/…/2018 

Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia ……………… 2018 r. 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miasta Lipna na 2018 rok 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Lipna ma 
zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności do psów i kotów 
przebywających w granicach administracyjnych miasta Lipna. 

§ 2. Celami programu są: 

1. zapobieganie bezdomności bezdomnych zwierząt, 

2. ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów, 

3. edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

4. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, 

5. opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

Rozdział 2 

Wykonawcy programu 

§ 3. Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy 
wzajemnej współpracy: 

1. Podmiot prowadzący schronisko, z którym gmina ma podpisaną stosowną umowę  
o wzajemnej współpracy i powierzeniu realizacji zadań objętych programem – tj. Eko 
Schronisku Dla Zwierząt „Zielone Pole” Ostrowite 50A, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

2. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lipnie, poprzez pełnienie 
funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczenia populacji zwierząt 
bezdomnych. 

Rozdział 3 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt 
na podstawie zawartej przez Gminę Miasta Lipna umowy – tj. Eko Schronisku Dla Zwierząt 
„Zielone Pole” Ostrowite 50A, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

Rozdział 4 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami (doglądanie, dokarmianie) będzie realizowana 
przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 



Rozdział 5 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 6. Na terenie Gminy Miasta Lipna odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało 
charakter doraźny, na zlecenie. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt organizuje Gmina Miasta 
Lipna w porozumieniu z Panią Ewą Czajkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod 
nazwą Eko Schronisko Dla Zwierząt „Zielone Pole” Ostrowite 50A, 87-400 Golub-Dobrzyń 
w ramach zawartej umowy. 

§ 7. Odławianiem objęte będą bezdomne zwierzęta, pozostawione bez opieki, w stosunku, 
do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
dotychczas pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 
i bezpieczeństwu ludzi. 

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do odławiania zwierząt, który nie stwarza 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

§ 9. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się transportem przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 10. Odławiane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt 
na mocy zawartej umowy przez Gminę Miasta Lipna. 

Rozdział 6 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 11. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla 
zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. Zabiegi mogą być 
prowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

Rozdział 7 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 12. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest: 

1. przez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego oraz w ulotkach, 

2. przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, w celu 
zwiększenia ilości adopcji bezdomnych zwierząt, 

§ 13. W celu edukacji planuje się realizację następujących zadań: 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi w celu 
zwiększania ilości adopcji bezdomnych zwierząt, 

2. Promowanie na stronie internetowej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”. 

 

 

 



Rozdział 8 

Usypianie ślepych miotów 

§ 14. Usypianie ślepych miotów psów i kotów będzie wykonywane w Gabinecie 
Weterynaryjny „Cztery Łapy”, Emilia Marciniak, ul. Jastrzębska 17a, 87-600 Lipno. 

Rozdział 9 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich 

§ 15. Funkcję gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych 
zwierząt gospodarskich bądź zwierząt gospodarskich w przypadku zaistniałych zdarzeń 
losowych pełni gospodarstwo Pana Kazimierza Jesionowskiego przy ul. 22 Stycznia 30  
w Lipnie. Działania podejmowane w ramach współpracy będą koordynowane przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lipnie. 

Rozdział 10 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 

§ 16. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt realizowane jest w miarę potrzeb z lekarzem weterynarii – tj. 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. 

Rozdział 11 

Źródła finansowania programu 

§ 17. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Miasta Lipna zapisanych w budżecie 
jednostki na rok 2018 w kwocie 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 
00/100). Środki te wydatkowane będą na: 

1. opieka nad wolno żyjącymi kotami – 1.000,00 zł 

2. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 500,00 zł 

3. usypianie ślepych miotów – 3.500,00 zł 

4. współpraca z gospodarstwem rolnym w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich – bez kwotowo 

5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt – kwota zawarta w umowie kompleksowej ze schroniskiem 

6. pozostałe postanowienia programu będą finansowane w ramach zawartej umowy przez 
Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko tj. zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, 
sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, usypianie ślepych miotów – 60.000,00 
złotych. 

 


