
UCHWAŁA NR XLIV/414/2014
RADY GMINY LIPIE

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Lipie w 2014 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 
594 z późn. zm) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz działających na 
terenie gminy dzierżawców obwodów łowieckich 

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lipie w 2014 roku" stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lipie nr XXXV/317/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie 
w 2013 roku''. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Lipie

Henryka Siejka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/414/2014 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 28 lutego 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Lipie w 2014 roku 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt gospodarskich i domowych, w tym 
w szczególności do psów i kotów, przebywających na terenie Gminy Lipie. 

§ 2. W programie niniejszym zastosowanie mają terminy określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt. 

§ 3. Koordynatorem i realizatorem Programu jest Wójt Gminy Lipie. 

§ 4. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt Nr 10093401 Szczyty ul. Wieluńska 108, 
355 Działoszyn - Fundacja „Zwierzyniec" ul. 18 stycznia 131, 98-300 Wieluń 

2) lekarzu weterynarii lub zakładzie leczniczym dla zwierząt, należy przez to rozumieć P.U.H. Przychodnia 
Weterynaryjna "COSTA" s.c., ul. Topolowa 11, 42-100 Kłobuck; 

3) przedsiębiorcy posiadającym uprawnienia na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, należy przez to 
rozumieć F.U.H. "OSKAR" Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno. 

Rozdział 2.
Cele i zadania programu 

 

§ 5. Celem Programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami; 

2) zapobieganie bezdomności psów i kotów; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt. 

§ 6. Zadaniem Programu jest ustalenie sposobu/sposobów: 

1) odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lipie; 

2) zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lipie; 

3) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) ograniczania populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację; 

5) realizacji całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

6) prowadzenia edukacji mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami; 

7) postępowania w przypadku potrzeby zgłoszenia interwencji.
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Rozdział 3.
Formy ograniczania populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 7. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie polega na: 

1) sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizowane przez 
schronisko dla zwierząt. Sterylizacja i kastracja przez schronisko jest obligatoryjna dla zwierząt domowych, 
z wyłączeniem zwierząt u których występują przeciwwskazania dla tego rodzaju zabiegów. Sterylizacja 
i kastracja odbywa się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zwierzęcia do schroniska. 

2) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Zabieg 
usypiania ślepych miotów wykonuje schronisko i lekarz weterynarii na zasadach określonych w umowie 
z Gminą Lipie. 

3) ograniczeniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich wyłapywanie i przekazywanie do schroniska. 

4) edukacji mieszkańców Gminy Lipie w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań ludzi wobec 
zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt. 

Rozdział 4.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

 

§ 8. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Lipie realizują: 

1) schronisko dla zwierząt poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych przez Przedsiębiorcę 
posiadającego uprawnienia na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, działającego na podstawie 
umowy zawartej z Gminą Lipie. 

2) Gmina Lipie poprzez zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym Pana Jacka 
Majchrzaka, właściciela gospodarstwa położonego w miejscowości Lipie. 

3) Gmina Lipie poprzez zapewnienie pokarmu dla kotów wolno żyjących. Pokarm przekazywany zostanie dla 
zarejestrowanych w Urzędzie Gminy Lipie Opiekunów Społecznych, którzy przeprowadzać będą dokarmianie. 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez: 

1) schronisko dla zwierząt poprzez zamieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych oraz w gazetach, 
propagowanie schroniska przez dotychczasowych klientów; 

2) Wójta Gminy Lipie poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska na stronach internetowych Gminy Lipie 
oraz w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lipie.

§ 10. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lipie realizuje uprawniony przedsiębiorca posiadający 
uprawnienia i sprzęt oraz zawartą umową ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt. Odławianie odbywa się 
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym interwencji przedsiębiorcy. 

§ 11. Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt realizowane jest: 

1) przez Gminę Lipie na podstawie umowy zawartej z zakładem leczniczym dla zwierząt; 

2) poprzez przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska. 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
odbywa się: 

1) na podstawie umowy zawartej z zakładem leczniczym dla zwierząt na całodobową opiekę; 

2) poprzez przekazywanie zwierząt do schroniska. 

§ 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt, na podstawie art. 11a ust. 2 pkt 6 oraz art. 27 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt z zachowaniem art. 33 cytowanej ustawy, realizowane jest: 

1) na podstawie umowy ze schroniskiem dla zwierząt; 

2) na podstawie umowy zawartej z zakładem leczniczym dla zwierząt.
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Rozdział 5.
Edukacja 

 

§ 14. Działania w zakresie edukacji mieszkańców Gminy Lipie, dotyczące walki z bezdomnością zwierząt 
prowadzone są poprzez: 

1) edukację dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych działających na terenie Gminy Lipie 
poprzez: 

a) wspieranie nauczycieli w szkołach i przedszkolach poprzez włączenie do treści programowych zajęć 
szkolnych, zagadnień dotyczących humanitarnego traktowania zwierząt i standardów opieki nad 
zwierzętami, w tym zwierząt domowych, gospodarskich i hodowlanych; 

b) wspieranie organizatorów akcji, prelekcji, konkursów dla dzieci i młodzieży na temat  humanitarnego 
traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz obowiązków właścicieli zwierząt.

2) promowanie prawidłowych postaw i zachowań ludzi wobec zwierząt oraz w zakresie obowiązków  
spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt poprzez : 

a) zamieszczanie artykułów w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lipie ,,Nasza gmina"; 

b) zamieszczanie informacji na gminnej stronie internetowej www.lipie.pl ; 

c) współpracę z organizacjami pozarządowymi, dla których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rozdział 6.
Zgłoszenie interwencji 

§ 15. Na terenie Gminy Lipie wprowadza się stałe, interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt 
koordynowane przez młodszego referenta ds. gospodarki nieruchomościami, gruntami, rolnictwa i leśnictwa 
(zgłoszenia przyjmowane pod całodobowym numerem telefonu 880-575-538)

1)  Wyłapywaniem zostaną objęte bezdomne zwierzęta, które pozostawiono bez opieki i wobec których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub opiekuna. 

2)  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu, którego użycie 
nie będzie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia. 

3)  Transport bezdomnych zwierząt do schroniska będzie odbywał się środkiem transportu specjalnie 
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 16. Na terenie Gminy Lipie wprowadza się stałą, interwencyjną opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, koordynowaną przez młodszego referenta ds. gospodarki nieruchomościami, 
gruntami, rolnictwa i leśnictwa (zgłoszenia przyjmowane pod całodobowym numerem telefonu 880-575-538)

Rozdział 7.
Finansowanie Programu 

§ 17. Środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł związane z realizacją ,,Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie w 2014 roku" zostały zabezpieczone 
w budżecie Gminy Lipie (rozdział 90019 paragraf 4300). Środki wydatkowane będą zgodnie z ustawą z dnia 
19 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984)
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