Projekt
z dnia 20 marca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2020 roku
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 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 122, 1123) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lipsk w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krysiuk
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia .... 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lipsk w 2020 roku.
Rozdział 1.
Cel i zadania Programu
§ 1. 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lipsk w 2020 r. zwanym dalej ,,Programem” jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipsk;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lipsk;
3) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
4) promowanie prawidłowych postaw człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Zadania Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku świadczącym usługę dla Gminy Lipsk;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów w schronisku świadczącym usługę dla Gminy Lipsk;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) plan znakowania zwierząt;
10) plan sterylizacji i kastracji zwierząt, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych
osób, pod których opieką zwierzęta pozostają;
11) wysokość środków finansowych na realizację Programu;
12) edukację mieszkańców gminy Lipsk na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych i gospodarskich.
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest na podstawie umowy
zawartej ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c. , Radysy 13, 12-230 Biała Piska, poprzez
przyjęcie zwierząt bezdomnych wyłapanych z terenu Gminy, zapewnienie opieki oraz wykonanie zdjęć
odłowionych psów wraz z podaniem informacji o dacie i miejscu odłowu, a także niezwłoczne przesłanie
informacji o danym psie wraz z jego zdjęciem do Urzędu Miejskiego w Lipsku.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
§ 3. 1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych
w rozdziale 4 niniejszego programu.
2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez zakupienie karmy w okresach zimowych
i przekazanie tej karmy społecznym karmicielom kotów wolnożyjących.
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Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt.
§ 4. 1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lipsk objęte będą zwierzęta pozostawione bez
opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką dotychczas pozostawały w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
2. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenie Gminy Lipsk, co do których istnieje
przypuszczenie, że są bezdomne przyjmuje Urząd Miejski w Lipsku, który podejmuje działania zmierzające do
odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na wezwanie telefoniczne lub pisemne w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lipsk prowadzone jest przez Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c. , Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
5. Odławianie 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.
6. Transport zwierząt bezdomnych będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
Rozdział 5.
Sterylizacja albo kastracja zwierząt.
§ 5. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez obligatoryjną kastrację i sterylizację
zwierząt, w szczególności bezdomnych psów przyjętych do schroniska. Powyższe realizuje Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c. , Radysy 13, 12-230 Biała Piska, poprzez wykonanie tych zabiegów,
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia
lub wiek.
2. Gmina Lipsk przewiduje możliwość przeprowadzenie kastracji i sterylizacji psów i kotów posiadających
właściciela będącego mieszkańcem Gminy Lipsk w ramach wspólnego zadania ze Związkiem Komunalnym
"Biebrza", do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację przedmiotowego
zadania.
3. Kastracje i sterylizacje psów i kotów, które posiadają właściciela przeprowadzane będą przez
wyłonionego przez Gminę Lipsk lekarza weterynarii na zgłoszenie mieszkańca, po ustaleniu ilości zabiegów
w stosunku do możliwości finansowych i po zatwierdzeniu przez Burmistrza.
4. Kastracja i sterylizacja psów i kotów, które posiadają właściciela są dokonywane pod warunkiem udziału
finansowego właściciela w wysokości 10% kosztów zabiegu.
5. Gmina Lipsk prowadzi działania związane z opieką nad wolnożyjącymi kotami, w celu ograniczenia
i kontroli ich populacji wg. możliwości finansowych Gminy Lipsk, do momentu wyczerpania środków
finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie.
6. Odławianie wolnożyjących kotek po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Miejskim, odbywa się przez
osoby fizyczne posiadające status tzw. opiekuna społecznego na terenie Gminy Lipsk, przez instytucje lub
organizacje współpracujące z Gminą Lipsk, których celem działania jest ochrona zwierząt.
7. Zabiegi sterylizacji (oznaczanie wysterylizowanej kotki poprzez nacięcie ucha, tak aby zapobiec
powtórnemu jej odłowieniu i poddaniu zabiegowi sterylizacji) przeprowadzane będą przez lekarza weterynarii
wyłonionego przez Gminę Lipsk na zgłoszenie mieszkańca.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c. , Radysy 13, 12-230 Biała Piska m. in. poprzez działania zmierzające
do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
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2. Gmina prowadzi promocję adopcji zwierząt ze schroniska na stronie internetowej Urzędu, a także
działania dążące do pozyskania osób chętnych do adopcji, tj. zamieszczenie ogłoszenia o możliwości adopcji
na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu oraz w gazecie lokalnej „Echo Lipska”.
3. Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt współpracujące z Gminą
Lipsk poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych, adopcyjnych i promujących posiadanie psa adoptowanego ze
schroniska.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów.
§ 7. 1. Usypianiu podlegają wyłącznie ślepe mioty .
2. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych realizowane będzie przez schronisko, natomiast
zwierząt właścicielskich będzie realizowane prez wyłonionego lekarza weterynarii, świadczącego usługi
weterynaryjne na terenie Gminy Lipsk do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten
cel w budżecie Gminy.
3. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które nie ukończyły drugiego tygodnia życia i nie
posiadają wykształconego jeszcze wzroku.
Rozdział 8.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§ 8. Tymczasową opiekę nad zwierzętami odebranymi właścicielowi w wyniku nie przestrzegania ustawy
o ochronie zwierząt, a także takimi, które utraciły właściciela zapewnia się w gospodarstwie położonym we wsi
Krasne 36, 16-315 Lipsk.
Rozdział 9.
Opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych.
§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt na terenie gminy Lipsk realizowane jest przez zawarte porozumienie z zakładem Usługi
Weterynaryjne lek. wet. Tomasz Furmański, Al. 400-lecia 13, 16-315 Lipsk.
2. Lekarz weterynarii zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia z Urzędu Miejskiego
w Lipsku, udać się na miejsce przebywania zwierzęcia i udzielić mu pomocy bądź w razie potrzeby zabrać do
lecznicy i otoczyć go opieką weterynaryjną;
Rozdział 10.
Finansowanie Programu.
§ 10. 1. Na realizację zadań wynikających z Programu planuje się zabezpieczenie środków w wysokości
58.260 zł, w tym:
1) koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymaniem ich w Schronisku - 55.000 zł,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz karma dla kotów wolno żyjących – 300 zł,
3) koszty związane z całodobową opieką weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
oraz koszty utrzymania zwierząt gospodarskich wymagających w danym momencie opieki - 2.000 zł,
4) usypianie ślepych miotów - 200 zł,
5) sterylizacja bezdomnych kotek - 560 zł,
6) działania edukacyjne - ulotki, broszury, plakaty - 200 zł,
2. Na realizację zadań wynikających z Programu w zakresie sterylizacji i kastracji psów i kotów
posiadających właścicieli Związek Komunalny "Biebrza" planuje zabezpieczenie środków w wysokości 3.000 zł.
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UZASADNIENIE
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy.
W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
122, 1123) Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez Gminę.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipsk w 2020 roku, który stanowi załącznik do
uchwały.
Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Gminy Lipsk. W programie wskazano wysokość
środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania, które zostały ujęte
w budżecie Gminy Lipsk na rok 2020.
Realizując obowiązek nałożony w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122, 1123) Burmistrz Lipska skierował do zaopiniowania
projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Lipsk w 2020 roku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie,
Augustowskiego Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Kudłacz”, Stowarzyszenie „Farmer”,
a także do kół łowieckich działających na terenie gminy tj. kół łowieckich „Nadzieja”, „Ratusz”,
„Batalion”, „Ryś”, „Leśnik”, „Farmer” oraz „Hubert”. Ww. podmioty w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu miały możliwość do wydania opinii. Augustowskie Stowarzyszenie Opieki
nad Zwierzętami „Kudłacz” w dniu 10 lutego 2020 roku przesłało informację, że pozytywnie
opiniuje program, pozostałe podmioty nie wydały opinii w wyznaczonym terminie, co zgodnie z
art. 11a ust. 8 uznaje się za akceptację przesłanego programu.
Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Miejskiej w Lipsku projektu uchwały jest
uzasadnione.
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