
          

UCHWAŁA NR V/24/15 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 19 marca 2015 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2015 r. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.
1
) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

  

 § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2015 r., stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 

379 i 1072. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2014 r. poz. 1794. 



 

Uzasadnienie 

 

 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1, ustawy o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom należy do zadań własnych gmin, a do kompetencji Rady Gminy należy przyjęcie 

programu zapobiegania bezdomności zwierząt na podstawie art. 11a ust. 1 ww. ustawy. 

Realizując ten ustawowy obowiązek, przygotowano Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipno w 2015 r., 

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

Zgodnie z art. 11 ust. 7w/w ustawy projekt programu, o którym mowa w ust. 1, wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania: 

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

działającym na obszarze gminy; 

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

Podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu 

programu, o którym mowa w ust. 1, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym 

terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu. 

Program został pozytywnie zaopiniowany przez cześć w/w organów, pozostali nie 

wydali opinii w ustawowym terminie.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 



Załącznik do 

Uchwały Rady Gminy Lipno  

Nr V/24/15 

z dnia 19 marca 2015 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Lipno w 2015 roku 

§ 1. Celem Programu jest: 

1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

2. zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

§ 2. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą: 

1. Wójt Gminy Lipno w zakresie koordynowania zadań realizowanych w ramach 

Programu poprzez Referat obsługi rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony 

środowiska. 

2. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu w zakresie dotyczącym zadań 

wymienionych w § 3 oraz § 5 – 8. 

3. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt, poprzez współpracę z Urzędem Gminy Lipno w zakresie 

dotyczącym zadań wymienionych w § 4 oraz § 7. 

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest poprzez 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3, administrowane 

przez firmę FUH „PERRO” Agnieszka Wiśniewska, Papowo Toruńskie, ul. Leśna 13, 87-148 

Łysomice, z którym Gmina Lipno ma podpisaną stosowną umowę na świadczenie usług. 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 

1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów we współpracy  

z organizacjami społecznymi wymienionymi w § 2 ust 3; 

2) prowadzenie z organizacjami, o których mowa w pkt 1, wspólnej akcji dokarmiania 

kotów w miejscach ich przebywania, szczególnie w okresie zimowym; 

3) poprzez współpracę z Gabinetem Weterynaryjnym wymienionym w § 10,  

w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno żyjących. 

2. Koordynatorem nadzorującym właściwe wykonanie zadań będzie Urząd Gminy Lipno.  

 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt. 



1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt w Toruniu we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy 

Lipno; 

2. Odławianie odbywa się na zasadzie stałych interwencji; 

3. 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, w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 

i bezpieczeństwu ludzi; 

4. Odłowione zwierzęta domowe umieszczane będą niezwłocznie w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Toruniu; 

5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego 

wskazanego w § 9.    

§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 

1. Gmina Lipno realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych do 

Schroniska. 

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta: 

1) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan 

zdrowia lub wiek; 

2) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku ze względu na możliwość 

zgłoszenia się właściciela; 

3) przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu 

nowych właścicieli. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez 

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 

bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 

warunki bytowania; 

2) współdziałanie z organizacjami wymienionymi w § 2 ust. 3 w zakresie poszukiwania 

nowych właścicieli zwierząt; 

3) promowanie adopcji przez Gminę Lipno poprzez stronę internetową oraz edukację 

mieszkańców. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów. 

Usypianie ślepych miotów realizuje: 

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 

miotów zwierząt dostarczonych do schroniska; 



2) Gabinet Weterynaryjny Zenon Janiszewski, 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 63 

bezdomnych psów i kotów wolno żyjących na zlecenie Gminy Lipno. 

§ 9. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. 

Opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Lipno zapewni gospodarstwo rolne 

Komorowo 36, 87-600 Lipno.   

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt.  

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

zapewnia Gabinet Weterynaryjny Zenon Janiszewski, 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 63. 

§ 11. Finansowanie programu 

1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Lipno zarezerwowanych na rok 

2015 w wysokości 60 000 zł. 

2. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina Lipno. Szczegółowy 

podział wydatków zaplanowanych na rok 2015 przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Struktura wydatków na realizację założeń Programu w 2015 r.  

Rodzaj wydatku Koszt w zł 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 

zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w 

schronisku 

22 140,00 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 2000,00 

Odłowienie, dostarczenie zwierząt do schroniska 20 000,00 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt 4000,00 

Usypianie ślepych miotów 1860,00 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 2000,00 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 4000,00 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń drogowych 

4000,00 

Razem 60 000,00 
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