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

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 UCHWAŁA NR XXII/171/2016 
województwo mazowieckie RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2016r.

Na podstawie art. l l a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r., poz. 
856, zm. z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

Jacek Zając
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RA DA M I E J S K A  
w LIPSKU 

27-300 Lipsko, ul. l  Maja 2 
województwo mazowieckie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/171/2016 
Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 30 marca 2016 r.
Program

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Lipsko w 2016 roku

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć 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 2016 roku”.

§ 2. Określa się następujące cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Lipsko,

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt,

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

4) odławianie bezdomnych zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt,

8) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym,

9) usypianie ślepych miotów.

§3 . 1 .  Bezdomne zwierzęta, dla których nie znaleziono właścicieli umieszczane będą 
w schronisku, w ramach podpisanej umowy.

2. Celem realizacji Programu, Miasto i Gmina Lipsko zawarło umowę z lekarzem weterynarii.

3. Realizuje się Program adopcji zwierząt, uwzględniający możliwość dofinansowania w 
jednorazowej wysokości 300 zł celem stworzenia właściwych warunków utrzymania przygarniętego 
zwierzęcia — na zasadach określonych zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.

§ 4. 1. Miasto i Gmina Lipsko realizuje sterylizacje i kastracje zwierząt, na zasadach ustalonych z 
lekarzem weterynarii, na mocy stosownego porozumienia.

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

Rozdział II. 
Cel Programu

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

Rozdział IV.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
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3. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 7 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 Y.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) ustalenie miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscu ich przebywania,

3) w miarę możliwości zapewnić miejsce schronienia, w szczególności na okres zimowy.

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

1) interwencyjne,

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 dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach 
prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, 
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.

7. Do czasu przekazania do schroniska lub adopcji wyłapanego bezpańskiego zwierzęcia, 
zapewnia się miejsce tymczasowego przetrzymywania na obiekcie 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 VII.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest, z 
uwzględnieniem zasad określonych w § 12, poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Miasta i Gminy, w tym na stronach internetowych,

2) prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

R ozd zia ł VI. 
Odławianie bezdomnych zwierząt
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2. Miasto i Gmina Lipsko deklaruje sfinansowanie adoptującym podstawowych, niezbędnych 
zabiegów weterynaryjnych i sanitarnych (szczepienie p. wściekliźnie, odrobaczenie, odpchlenie) oraz - 
jeżeli adoptujący wyrazi takie życzenie - zabiegów kastracji lub sterylizacji.

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

§8 . 1 .  W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2016 roku, wskazuje się 
gospodarstwo położone w miejscowości Dąbrówka 1, 27-300 Lipsko.

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

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

zwierząt

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

Rozdział X.
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym

§ 10. W ramach Programu realizowane będą następujące działania o charakterze edukacyjno- 
informacyjnym :

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego
traktowania,

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów,

3) propagowanie adopcji zwierząt domowych,

4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu
zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.

Rozdział XI.
Usypianie ślepych miotów

§ 11. 1. Usypianie ślepych miotów może być dokonane wyłącznie przez lekarza weterynarii w 
lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga).

2. Usypianie zwierząt agresywnych, może nastąpić wyłącznie, gdy jest zagrożone życie ludzkie, a 
zwierzęta nie rokują pozytywnej resocjalizacji i będą zagrażały bezpieczeństwu ludzi; zwierzęta 
niebezpieczne i agresywne mogą być usypiane w sposób humanitarny przez lekarza weterynarii.

3. Usypanie zwierząt chorych może nastąpić wyłącznie gdy stan zdrowotny zwierzęcia nie rokuje 
nadziei na poprawę zdrowia i możliwości przeżycia.

4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie, wyspecjalizowane służby.

Rozdział XII.
Realizacja zadań

§ 12. 1. Wykonawcą Programu jest Miasto i Gmina Lipsko.

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Urząd Miasta i Gminy 
Lipsko współpracując w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Lekarzami Weterynarii.
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Rozdział XIII.
Finansowanie Programu

§ 13. 1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Miasta i Gminy Lipsko 
zarezerwowanych na rok 2016 w wysokości 39 700,00 zł.

2. Środki wydatkowane będą na zadania określone w Programie zgodne z cenami usług 
określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

Jacek Zając
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