
UCHWAŁA NR XIV/105/2020
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506; ze zm.:), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.), Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Lipiany na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2205



 Załącznik nr 1 do uchwały nr  XIV/105/2020                      

                   Rady Miejskiej w Lipianach 

                 z dnia 03 kwietnia 2020 r.  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta i Gminy Lipiany w 2020 roku 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, 

 w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 

122 ze zm.), przebywających na terenie Miasta i Gminy Lipiany. 

. 

§2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Lipiany; 

2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Lipiany; 

3. Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nieudomowione, żyjące  

na wolności w warunkach niezależnych od człowieka; 

4. Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, 

a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

trwale dotąd pozostawały; 

5. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Lipiany w 2020 

roku; 

6. Opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która społecznie pomaga  

i sprawuje opiekę nad zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Lipiany. 

 

 

§3. 

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz działający za pośrednictwem Urzędu. 

2. Realizatorami Programu są:  

a) na poziomie Gminy Lipiany – Burmistrz Lipian; 

b) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt. 
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Rozdział 2. 

Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 

 

§4. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 

1. Zapewnienie wszystkim zwierzętom bezdomnym, wyłapanym z terenu Gminy, miejsc 

w schronisku dla zwierząt w Choszcznie, ul. Komunalna 14, 73-200 Choszczno, 

prowadzonym przez Fundacją „ Zawsze Razem” ul. Kopernika 62, 64-980 Trzcianka. 

2. Zgłoszenie o zwierzętach przebywających na terenach ogólnodostępnych w obrębie 

Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są zwierzętami bezdomnymi, 

przyjmować będzie Gmina, która podejmie działania zmierzające do ustalenia 

właściciela bądź opiekuna zwierząt. 

3. W przypadku nieustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, o którym mowa pkt. 2, 

Gmina podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia  

w schronisku dla zwierząt.  

4. Tworzenie rejestru społecznych opiekunów zwierząt, deklarujących współpracę  

w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.  

 

§5. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez: 

1. Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, którzy 

zarejestrowani są przez Gminę; 

2. Finansowanie leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia 

zwierząt. 

 

§6. 

Odławianie bezdomnych zwierząt. 

1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy odławiane będą przez uprawniony podmiot – 

Fundacja „ Zawsze Razem” ul. Kopernika 62, 64-980 Trzcianka, posiadającą stosowne 

kwalifikacje i sprzęt, określone w obowiązujących przepisach, na podstawie umowy 

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zawartej pomiędzy Gminą a tym podmiotem. 

2. Odławianie będzie następowało na skutek pojedynczych zgłoszeń dotyczących 

pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących 

zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

3. wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się również na zgłoszenie 

interwencyjne, dokonywane: 
a) pracownikowi Urzędu Miejskiego – w godzinach pracy UM pod nr tel. (91) 564-10-49 

lub 781-260-210; 

b) w schronisku – poza godzinami pracy UM w Lipianach pod nr tel. (67) 216 57 50;  
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4. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 

człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub osoby, pod której opieką 

trwale dotąd pozostawały, będą przekazywane do gospodarstwa, z którym Gmina 

zawarła stosowną umowę, w celu zapewnienia im właściwej opieki.  

 

§7. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 

1. Sterylizacji oraz kastracji podlegają zwierzęta bezdomne, które trafiły  

do schroniska z powodu nieznalezienia ich właściciela lub osoby, pod której opieką 

pozostawały. 

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane po okresie kwarantanny na 

zwierzętach, u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonywani tych zabiegów, 

np. z powodu stanu zdrowia. 

 

 

§8. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez: 

1. Gminę, poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych do schroniska z tut. terenu  

na stronie internetowej Urzędu, w lokalnej prasie, poprzez rozmieszczenie stosownych 

ogłoszeń w ogólnodostępnych miejscach w budynku Urzędu, na terenie 

poszczególnych sołectw i placówek oświatowych. 

2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt, które będzie zachęcać do adopcji, poprzez 

zamieszczanie fotografii oraz stosownych informacji nt. odłowionych z tut. terenu 

zwierząt na stronie internetowej schroniska. 

3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

4. Współprace ze społecznymi opiekunami zwierząt. 

 

§9. 

Usypianie ślepych miotów. 

1. Gmina pokrywa koszty usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu 

Gminy; 

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, realizuje Schronisko w Choszcznie prowadzone 

przez Fundacją „Zawsze Razem” ul. Kopernika 62, 64-980 Trzcianka, Gmina  
ma podpisaną umowę, 

3. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma 

możliwości zapewnienia im właścicieli.  

  

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 2205



§10. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

Zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w gospodarstwie rolnym, 

położonym w miejscowości Nowice 5, 74 - 240 Lipiany. 

 

§11. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez zapewnieni opieki weterynaryjnej udzielanej 

zwierzętom z terenu Gminy Lipiany, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lipiany 

Fundacją „ Zawsze Razem” ul. Kopernika 62, 64-980 Trzcianka .  

 

 

§12. 

Finansowanie programu 

1. Środki finansowane na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone 

są w budżecie Gminy w wysokości 20.000,00zł. 

2. Środki finansowane wydatkowane będą w następujący sposób: 

a) na odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku oraz 

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku  – 16 000,00zł; 

b) na opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie – 2000,00zł; 

c) na usypianie ślepych miotów – 200,00zł; 

d) na zapewnie opieki zwierzętom gospodarskim – 800,00zł; 

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, które brały udział  

w zdarzeniach drogowych – 1000,00zł.  

3. W miarę realizacji zadań i potrzeb, przewiduje się możliwość zwiększenia środków  

na cel w trakcie roku budżetowego. 
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