
R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU 

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2
województwo mazowieckie UCHWAŁA NR XXXVI/266/2017

RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. 2013 r., poz. 856 z późn. zm.1*) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2017 roku”.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach 
prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach ul. Dęblińska 2, 24-100 
Puławy;

2) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2017 roku”.

§ 2. Określa się następujące zadania Programu:

1) całodobowe przyjmowanie i przetrzymywanie zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub 
z innych przyczyn bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko;

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz 
kotów wolno żyjących;

3) zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy 
Lipsko;

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

5) prowadzenie działań mających na celu znalezienie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) zapewnieniu opieki dla zwierząt gospodarskich;

7) usypianie ślepych miotów.

Rozdział 2.
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Lipsko

§ 3. Bezdomne zwierzęta, dla których nie znaleziono właścicieli umieszczane będą w schronisku
0 którym mowa w§ 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego Programu, w ramach podpisanej umowy.

Rozdział 3.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację realizuje 
schronisko, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszego Programu, poprzez obligatoryjne
przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem 
zwierząt, u których istnieje przeciwwskazanie do wykonania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia
1 wiek.

'•Zm. z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605, 1948 i 2102.

Elektronicznie podpisany przez: 

Jacek Zając 

dnia 27 marca 2017 r.

Id: B7239291-7D29-443C-860A-A4F457B4A07F. Podpisany Strona 1



2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od daty ich 
schwytania, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do 
adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

4. Podejmowanie decyzji o sterylizacji i kastracji zwierząt, które trafiły do schroniska, podejmuje 
lekarz weterynarii oraz kierownik schroniska.

Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 5. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizuje się poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk wolno żyjących kotów;

2) podejmowanie interwencji w sprawach wolno żyjących kotów:

3) zapewnienie dokarmiania oraz dostęp do wody pitnej w miejscu ich przebywania; gminny punkt
dokarmiania wolno żyjących kotów znajduje się w Lipsku przy ul. Soleckiej 88;

4) zakup i gospodarowanie karmą dla wolno żyjących kotów;

5) kastrację i sterylizację wolno żyjących kotów.

2. Powyższe zadania, o których mowa w pkt. 1-4 będą zrealizowane przez pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Lipsko, przy współpracy z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko, pragnącymi podjąć 
opiekę nad tymi zwierzętami poprzez złożenie stosownej deklaracji do Urzędu Miasta i Gminy 
Lipsko.

3. Zadanie, o którym mowa w pkt. 5 realizowane będzie przez lekarza weterynarii Dariusza 
Kaźmierskiego Gabinet Weterynaryjny Opieka nad Zwierzętami Bezdomnymi ul. Kościuszki 12, 27- 
300 Lipsko, w ramach podpisanej umowy.

4. Koty po zabiegach lub po interwencyjnym udzieleniu pomocy wypuszczane będą do miejsc 
macierzystych ich bytowania.

Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 6. 1. Na terenie Miasta i Gminy Lipsko prowadzone będzie wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

1) interwencyjnie;

2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.

2. Odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w punkcie tymczasowego
przetrzymywania zwierząt będzie zajmował się Dariusz Kaźmierski Gabinet Weterynaryjny Opieka 
nad Zwierzętami Bezdomnymi ul. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko w ramach podpisanej umowy.

3. Transportem odłowionych zwierząt do schroniska, dla których nie znaleziono nowych
właścicieli w drodze adopcji, będzie się zajmować schronisko, o którym mowa w §
1 ust. 2 pkt. 1 niniejszego Programu, na podstawie zawartej umowy.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla 
życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia, przy całkowitym zapewnieniu 
bezpieczeństwa ludziom.

5. Informację o okresowym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej 
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz za pośrednictwem sołtysów na sołeckich tablicach ogłoszeń.

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt żywych.
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7. Do czasu przekazania do schroniska lub adopcji wyłapanego bezdomnego zwierzęcia, zapewnia 
się miejsce tymczasowego przetrzymywania w Lipsku, przy ul. Soleckiej 88.

8. Każde zwierzę zostanie zbadane przez lekarza weterynarii w celu określenia ogólnego stanu 
zdrowia oraz przydatności do adopcji lub transportu.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez prowadzenie działań promujących adopcje i zmierzających do pozyskiwania 
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym 
zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Urząd Miasta i Gminy Lipsko sprawujący opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, poprzez 
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania właścicieli, m.in. realizację programu 
wspierającego adopcje bezdomnych zwierząt, zamieszczanie w sposób zwyczajowo przyjęty 
ogłoszeń o adopcji zwierząt z terenu Miasta i Gminy Lipsko, w tym na stronie internetowej 
Urzędu.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 8 .1 . W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2017 roku, wskazuje się 
gospodarstwo Pana Witolda Pałki, położone w miejscowości Dąbrówka 1, 27-300 Lipsko.

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Miasto i Gmina Lipsko podejmuje 
starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt lub przekazania zwierząt 
właścicielowi gospodarstwa, w którym przebywały czasowo.

Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt bezdomnych realizuje lekarz weterynarii Dariusz Kaźmierski Gabinet 
Weterynaryjny Opieka nad Zwierzętami Bezdomnymi ul. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko, z którym 
Miasto i Gmina Lipsko zawarło umowę.

Rozdział 9.
Usypianie ślepych miotów

§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii 
współpracującego ze schroniskiem, o którym mowa w§ 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszego Programu, jak 
i lekarza weterynarii Dariusz Kaźmierski Gabinet Weterynaryjny Opieka nad Zwierzętami 
Bezdomnymi ul. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko, z którym Miasto i Gmina Lipsko zawarło umowę.

2. Usypiane zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie. Zwłoki 
uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie, 
wyspecjalizowane służby.

Rozdział 10.
Finansowanie Programu

§ 11. 1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Miasta i Gminy Lipsko 
zarezerwowanych na rok 2017 w wysokości 42 600,00 zł. Środki wydatkowane będą na zadania 
określone w Programie zgodne z cenami usług określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi 
podmiotami.

2. Środki finansowe wydatkowane będą w szczególności na:
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1) wyłapywanie, transport, czasowe przetrzymywanie i wyżywienie bezdomnych zwierząt oraz 
udzielanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt bezdomnych;

2) zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt w ramach Programu;

3) usługi weterynaryjne objęte Programem;

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich;

6) działania informacyjne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 11. 
Postanowienia końcowe

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku
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