
Uchwała Nr 186/XXXVII/09

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z

tymi zwierzętami.
 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn.zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm)
oraz po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Płocku i zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Bezdomne zwierzęta na terenie Miasta i Gminy Drobin podlegały będą  stałemu wyłapywaniu. Wyłapywanie tych zwierząt
odbywać  się będzie każdorazowo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w szczególności, jeżeli zwierzęta przejawiają agresywność  i stwarzają
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt, bądź zachodzi podejrzenie, że są chore na chorobę zakaźną.  

§ 2.  Ustala się zasady wyłapywania i dalszego postępowania z bezdomnymi zwierzętami w postaci „Regulaminu wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami” - stanowiącego
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Drobin jest
finansowana w całości z budżetu Miasta i Gminy Drobin.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście i Gminie Drobin tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Drobinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

U Z A S A D N I E N I E  

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm) -
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy
uchwały rady gminy, podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego
przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Bezdomne zwierzęta na terenie Miasta i
Gminy Drobin podlegały będą stałemu wyłapywaniu. Wyłapywanie tych zwierząt odbywać się będzie każdorazowo, jeżeli zajdzie taka
potrzeba, w szczególności, jeżeli zwierzęta przejawiają agresywność i stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt, bądź
zachodzi podejrzenie, że są chore na chorobę zakaźną.  Wyłapane zwierzęta przewożone będą do schroniska prowadzonego przez
podmiot, z którym została zawarta umowa na utrzymanie bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Miasta i Gminy Drobin. Kontrolę
nad prawidłowością wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o dalszym postępowaniu z nimi – sprawować będzie Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Płocku. Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie uzgodniony w dniu 15.05.2009 r. przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Płocku. Projekt przedmiotowej uchwały uzyskał pozytywną opinię Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce w dniu
15.05.2009 r. pismem Nr 834/2009/W. W projekcie uchwały uwzględniono 5 uwag Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Natomiast tytuł uchwały pozostał zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz nie podano
nazwy schroniska, do którego będą przewożone wyłapane zwierzęta, z uwagi iż zależy ona od przedsiębiorstwa, z którym zostanie
podpisana umowa na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Drobin. 

REGULAMIN WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN ORAZ ROZSTRZYGANIA O 
DALSZYM POSTĘPOWANIU Z TYMI ZWIERZĘTAMI.  

§ 1. Wyłapywaniu podlegają bezdomne zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje
możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierze dotąd pozostawało.  

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może być  prowadzone przez uprawniony podmiot, z którym zawarta jest umowa - za
pomocą  specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do odłowu zwierząt, który nie będzie stwarzał   zagrożenia dla życia i zdrowia
wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawać im cierpienia. Podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt zapewnia się im opiekę
weterynaryjną.  

§ 3. Środki do przewozu wyłapanych zwierząt powinny spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.  

§ 4. Wyłapane zwierzęta będą przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzonego przez podmiot, z którym została
zawarta umowa na utrzymanie bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Miasta i Gminy Drobin.  

§ 5. Po wyłapaniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom: - ocena stanu zdrowia przez służbę
weterynaryjną, - umieszczenie w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę, - oznakowanie, - niezbędne szczepienia profilaktyczne.  

§ 6. W przypadku nie odebrania bezdomnego zwierzęcia przez właściciela w ciągu 30 dni, zwierzę może zostać oddane do adopcji.  

§ 7. Uśpienie wyłapanego zwierzęcia może nastąpić w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone wyłącznie przez lekarza
weterynarii na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z
późn. zm).  

§ 8.  Wydawanie wyłapanych psów ich właścicielom następuje po zwrocie przez te osoby kosztów wyłapania, utrzymania w
schronisku oraz koniecznego leczenia do dnia wydania.  
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§ 5. Po wyłapaniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom: - ocena stanu zdrowia przez służbę
weterynaryjną, - umieszczenie w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę, - oznakowanie, - niezbędne szczepienia profilaktyczne.  

§ 6. W przypadku nie odebrania bezdomnego zwierzęcia przez właściciela w ciągu 30 dni, zwierzę może zostać oddane do adopcji.  

§ 7. Uśpienie wyłapanego zwierzęcia może nastąpić w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone wyłącznie przez lekarza
weterynarii na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z
późn. zm).  

§ 8.  Wydawanie wyłapanych psów ich właścicielom następuje po zwrocie przez te osoby kosztów wyłapania, utrzymania w
schronisku oraz koniecznego leczenia do dnia wydania.  

Załącznik do Uchwały Nr 
186/XXXVII/09
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
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