UCHWAŁA NR VII/56/2007
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

w sprawie

wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu Miasta i Gminy Strzelno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181
poz. 1337), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.Nr 111, poz.724, zm.
Dz.U.z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz 668 z 2000 r. Nr 12 poz 136 z 2001r. Nr 3 poz. 21 i Nr
111, poz. 1194, Dz.U.Z 2002 r. Nr 135, poz. 1141, z 2004 r. Nr 69, poz. 625 Nr 92, poz. 890 Nr 96 poz. 959 z
2005r. Nr 33, poz. 209 z 2006r. Nr 175, poz. 1462 oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt ( Dz.U.Nr 116, poz. 753) , po uzgodnieniu projektu uchwały z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w
Mogilnie, uchwala się co następuje :
§ 1. 1. Wyłapywanie bezpańskich zwierząt na terenie Miasta i Gminy Strzelno ma charakter stały i
odbywać się będzie według podanych niżej zasad:
2. Decyzję o przeprowadzeniu akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmuje Burmistrz Strzelna
w przypadku pojawienia się zwiększonej liczby bezdomnych zwierząt w formie zarządzenia określając termin i
granice wyłapywania. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na 21 dni przed planowanym
terminem wyłapywania.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może nastąpić także interwencyjnie po uzyskaniu przez Urząd
Miejski informacji o pojawieniu się takiego zwierzęcia na terenie gminy.
§ 2. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd
pozostawały.
§ 3. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt wskazanym w ogłoszeniu Burmistrza,
o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998
roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt . W przypadku zwierząt, które pokąsały
ludzi lub ich zachowanie wskazywało na podejrzenie o wściekliznę umieszczone będą w lecznicy zwierząt,
dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
§ 4. W przypadku ustalenia właściciela lub gdy po odbiór zwierzęcia zgłosi się właściciel ( opiekun )
zwierzę może być mu wydane po uprzednim zwrocie przez niego kosztów związanych z wyłapywaniem i
utrzymaniem zwierzęcia.
§ 5.1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie zlecane wyłącznie podmiotowi posiadającemu stosowne
przeszkolenie do wykonywania tego rodzaju czynności.
2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest stosować urządzenia i środki nie
powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodujące cierpień zwierzęcia , posiadać środek
do przewozu zwierząt oraz, w razie potrzeby zapewnić pomoc lekarsko – weterynaryjną.
3. Akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt powinna być przeprowadzona – przez podmiot
wykonujący te czynności – w sposób sprawny, nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Strzelna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i sołectw.

UZASADNIENIE

Obowiązujące przepisy prawa o ochronie zwierząt nakładają na gminny obowiązek wprowadzenia
szczegółowych zasad, które maja na celu przeciwdziałanie zagrożeniom powodowanym przez bezdomne
zwierzęta.
Niniejsza uchwała określa zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt. Zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów, treść niniejszej uchwały została przedstawiona do zaakceptowania Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii i uzyskała pozytywną opinię tego podmiotu.
Niniejsza uchwała nie uwzględnia zgodnie z opinią Towarzystwa ANIMALS wyłapywania kotów
wolnożyjących.
W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

