
 

Załącznik do 

Uchwały Rady Gminy Lipno  

Nr XIII/86/12 

z dnia 27.04.2012 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Lipno w 2012 roku 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Lipno, przy pomocy którego 

Wójt Gminy wykonuje zadania; 

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lipno; 

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lipno; 

4) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt FUH „PERRO” Agnieszka 

Wiśniewska, Papowo Toruńskie, ul. Leśna 13, 87-148 Łysomice. 

5) 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; 

6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 

wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza; 

7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 

(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

8) służbie weterynaryjnej lub zakładzie leczniczym- należy przez to rozumieć 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Gabinety Weterynaryjne w Lipnie lub inny dostępny 

zakład leczniczy; 



9) służbach porządkowych - należy rozumieć Komendę Powiatową Policji w Lipnie; 

10) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, których celem 

statutowym jest ochrona zwierząt; 

11) społecznych opiekunach – należy przez to rozumieć osoby działające na rzecz zwierząt 

na obszarze gminy Lipno; 

12) Programie- należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2012 roku”. 

  

 Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 2.1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, 

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, w tym tzw. interwencyjne odławianie; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 

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

6) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez kastrację i sterylizację 

7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

 

 

 

 



Rozdział 3. 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 3. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów, realizują: 

1) Gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów 

ponoszonych przez właścicieli, 

2) schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji 

zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/ lub wiek, 

3) Gmina za pośrednictwem opiekunów kotów wolno żyjących dokona skierowań do 

Gabinetu Weterynaryjnego w Lipnie w celu dokonania zabiegów sterylizacji lub ich kastracji, 

4) Gmina dokona zapłaty za wykonane usługi sterylizacji lub kastracji kotów wolno 

żyjących po przedłożeniu przez wykonującego zabieg lekarza weterynarii faktury/ rachunku. 

 

Rozdział 4. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

 

§ 4. Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy, w tym również bezdomnym 

zwierzętom realizują: 

1) schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska  

z terenu Gminy, 

2) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

3) Gmina poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych 

z terenu Gminy, 



4) Gmina poprzez zlecanie odłowu bezdomnych psów i dostarczanie ich do schroniska, 

5) Gmina poprzez współpracę ze służbami weterynaryjnymi, 

6) Gmina poprzez współpracę ze służbami porządkowymi, 

7) Gmina poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością 

statutową jest ochrona zwierząt, 

8) Gmina poprzez współpracę z kołami łowieckimi działającymi na jej obszarze. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym opieki lekarskiej oraz ich 

dokarmianie realizują: 

1) Gmina poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 

2) Gmina poprzez współpracę z Gabinetami Weterynaryjnymi w Lipnie, w przypadkach 

istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno żyjących (wydawanie zleceń na ich 

leczenie i pokrycie kosztów tego leczenia z budżetu Gminy). 

3) Gmina poprzez współpracę z opiekunami kotów wolno żyjących; 

4) Gmina poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów). 

§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym i zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska, 

2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń 

o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu. 

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje schronisko 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie 

usługi. 

2. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają 

pod opieką schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem schroniska. 



3. W przypadku odłowionych zwierząt rannych opiekę lekarską nad zwierzętami 

przejmuje na zlecenie Gminy zakład leczniczy. 

4. Bezdomne, zaniedbane zwierzęta gospodarskie przewożone są do uzgodnionych 

gospodarstw rolnych. 

5. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom 

i przekazane do wskazanego przez Wójta gospodarstwa rolnego, co zostanie 

poprzedzone wzajemnym porozumieniem pomiędzy Gminą a rolnikiem. 

6. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odłowu i transportu 

zwierząt lub braku możliwości wykonania usługi przez podmiot, z którym została zawarta 

w tym zakresie umowa, Gmina zleca wykonanie usługi odłowu i przewiezienia psów do 

schroniska innemu, dostępnemu w danym czasie podmiotowi w przypadku, kiedy zwierzęta 

bezdomne znajdują się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu. 

7. W chwili zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu bezdomnego zwierzęcia/zwierząt, 

i braku możliwości przekazania go do schroniska (np. z powodu braku miejsc w schronisku), 

z którym Gmina zawarła stosowną umowę współpracy, zwierzę/zwierzęta zostanie 

przekazane na podstawie wydanego przez Wójta zlecenia do najbliższego dostępnego 

ośrodka sprawującego stałą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 

8. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem bezdomnych zwierząt. Zleca odpowiednim służbom weterynaryjnym podjęcie 

opieki lekarskiej nad wolno żyjącymi i bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Lipno. 

Bezdomne psy i koty zostaną przekazane do schroniska. 

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizują: 

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 

miotów; 

2) Gmina poprzez zlecanie miejscowemu lekarzowi weterynarii usypiania ślepych miotów 

bezdomnych psów i kotów wolno żyjących; 

2. Gmina pokryje z budżetu Gminy koszty związane z usypianiem ślepych miotów 

bezdomnych psów lub kotów wolno żyjących wg wcześniejszych cenowych ustaleń. 

 



Rozdział 5. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 9.  Edukacja mieszkańców Gminy Lipno w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 

realizowana będzie poprzez: 

1) Zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści 

programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym 

traktowaniem zwierząt, oraz ich prawidłowa opieką. 

2) Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat 

humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do 

obcego zwierzęcia. 

3) Urząd Gminy Lipno w ramach Programu przeprowadzi we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki 

nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz 

adopcji zwierząt bezdomnych. 

 

Rozdział 6. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 10.1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Lipno zarezerwowanych na 

rok 2012 w wysokości 28 000 zł. 

2. Wspomniane wyżej środki wydatkowane będą na zadania zgodnie z cenami usług 

określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami oraz na zadania doraźne w 

zależności od potrzeb. 

3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizacje przedmiotowego 

programu w trakcie jego realizacji, jeśli środki finansowe przewidziane na ten cel okażą się  

niewystarczające. 

 

 


