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z dnia 5 wrze6nia 20ll r.

w sprawie rvylapywania bezdomnych rwierz4t na terenie Gminy I-4ck, oraz zapewnienia
im dalszej opieki

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z p6zniejszymi zmianami)
w zwi4zku z art. l1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz4I (Dz.U.
z 2003 roku Nr 106, poz. 1002 z p6iniejszymi zmianami) oraz z $ 2 rozporz4dznnia Minisha
Spraw WewnEtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawi e zasad
i warunk6w wylapywania bezdomnych zwierzql (Dz. U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Plocku i po zasiggnigciu opinii Znz4du Gl6wnego
Towarzystwa Opieki nad ZwierzEtami w Warszawie, Rada Gminy uchwala, co nastgpuje:

s1
Uchwala okeSla zasady i warunki wylapywania bezdomnych zwierzqt z terenu gminy tr-4ck
oraz dalszej opieki nad zwienptNni.

s2
Za zwierzgta bezdomne uwa2a siQ zwierzgla domowe lub gospodarskie, kt6re uciekly
zabl1dzily jak r6wnie2 te, kt6re zostaly porzucone przez czlowieka, a nie istnieje moZliwoSi
ustalenia ich wlaSciciela lub osoby pod kt6rej opiek4 pozostawaly.

$3
Na terenie gminy L4ck wylapywanie bezdomnych zwierz4t bgdzie mialo charakter staly
w zaleZnoSci od potrzeb w odniesieniu do pojedynczych zgLoszeh dotycz4cych
pozostawionych bez opieki zwienqt, w szczeg6lnoSci chorych lub powoduj qcy ch zagroZenie
dla bezpieczeristwa.

l. Zgloszenia o zwierzgtach przebywaj4cych na terenach og6lnie dostgpnych w obrQbie
gminy tr-4ck, co do kt6rych istnieje przypuszczenie, ze sq bezdomne przyjmowai
bgdzie Gminy Zaklad Komunalny w tr-4cku, kt6ry podejmie dzialania zmierzaj4ce do
ustalenia jego wlaSciciela.

2. W przypadku braku mo2liwo$ci ustalenia wlaSciciel4 o kt6rym mowa w ust. l,
Gminny Zaklad Komunalny w tr-qcku podejmie dzialania zmierzaj4ce do wylapania
zwierzgcia, w razie koniecznoSci objpcia go opiekE weterynaryjn4 i umieszczenia w
schronisku.

s4
l. Bezdomne zwierzgta wylapywane bgd4 przez podmiot prowadz4cy dzialalno6i

gospodarcz4 w tym zakesie, posiadaj4cy zez:wolenie na prowadzenie dziaialnoSci
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzEtami, dysponujqcy odpowiednimi
urzqdzeniami i Srodkami do wykonlvania uslug przy zachowaniu warunk6w
okeSlonych w obowiqzuj qcych przepisach.

2. Podczas akcji wylapl'wania bezdomnych zwierz4!, zapewnia siE im opiekg
weterynaryj n4.



$s
Koszty wylapywania bezdomnych naierzqt, w zakresie trwalego sposobu zapewnienia
opieki wylapanym zwierzgtom w schronisku, zapewnienia w razie potzeby pomocy
weterynaryjnej, utrzymania zwierzgcia w schronisku pokrywany jest zbuditplu Gminnego
Zakladu Komunalnego w tr-4cku, okreSlone s4 w umowie z podmiotem prowadzqcym
schronisko.

$6
Wylapane bezdomne z:wierzgta po odbyciu kwarantanny przechodz4 na stan schroniska
i podlegaj4 obowiqzkowym szczepieniom przeciwko wSciekliinie oraz omakowaniu
poprzez wszczepienie elektronicznych identyfi kator6w.

$7

Zwierzg bezdomne, kt6re pok4salo czlowieka lub bpdzie podejrzane o wSciekliznE, po
wylapaniu zostanie przekazane na obserwacjQ weterynaryjne do miejsca wskazanego
przez Powiatowe go Lekarza Weterynarii w Plocku, a po zakohczeniu obserwacji
i wykluczeniu zachorowania na wSciekliznE zostanie umieszczone w schronisku.

s8
1. W przypadku ustalenia wla6ciciela lub opiekuna mtierzEcia, kt6re zostalo wylapane,

umieszczone w schronisku wlaSciciel obowi4zany jest zrvr6ci6 Gminnemu Zakladowi
Komunalnemu poniesione przez niego koszty ztiqzane z wylapaniem, opiek4
weterynaryjn4 przewiezieniem i umieszczeniem zwierzEcia w schronisku.

2. W przypadku wskazanym w ust.l, wlaSciciel lub opiekun zvierz4cia obowi4zany jest
odebrad zwierzg ze schroniska w ci4gu 7 dni.

se
Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy.

$10
Traci moc uchwala Nr [V/191/2001 Rady Gminy w tr 4cku z dnia 28.03.2001 roku
w sprawie: zasad i warunk6w wylapywania bezdomnych zwierz4t.

$11
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
UrzEdowym Woj ew6dztwa Mazowieckiego.
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UZA S ADNIEN IE

Zgodnie z art. 1l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (D.U. z 2003 r.,
Nr 106, poz. 1002 z p6iniejszymi zrnianami) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzgtom
oraz ich wylapywanie naleZy do zadari wlasnych Gminy.
Wylapywanie bezdomnych zwierz4t oraz rozsttzyganie o dalszym postQpowaniu z tymi
zwierzgtami odbywa sig wyl4cznie na mocy uchwaly Rady Gminy podjEtej po uzgodnieniu
z powiatowym lekarzem weterlnarii oraz po zasiggniEciu opinii upowa2nionego
przedstawiciela organizacji spolecznej, kt6rej statutowym celem dzialania jest ochrona
zwierzqt W zwi4Tku z poryZszym w uchwale okeSlono zasady i warunki wylapywania
bezdomnych zwierz4t oraz dalsze postEpowanie z nimi.
Uzgodniono: z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Ptocku z dnia 19.07.2011 r. oraz
Zarz4dem Gl6wnym Towarzystwa Opieki nad Zwierzetarni w Polsce z dnia 09.08.2011 r.


