UCHWAŁA Nr III/22/2011
RADY GMINY W KOWALI
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kowala
oraz dalszego postępowania z nimi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r. Nr 116, poz. 753) - po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomiu oraz po zasięgnięciu opinii Radomskiego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Radomiu, Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie gminy Kowala ze
strony bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, postanawia się o wyłapywaniu ich, udzielaniu doraźnej pomocy – w razie potrzeby i umieszczaniu w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub poszukiwaniu nowych domów.
§ 2. Pod pojęciem „zwierząt bezdomnych” rozumie się takie zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kowala ma charakter stały i odbywać się
będzie na zgłoszenie interwencyjne.
§ 4. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zleci się podmiotowi prowadzącemu
schronisko lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 23
grudnia 1988r. o działalności gospodarczej (Dz.U. z 1990r. Nr 41, poz. 324) na podstawie umowy zawartej z Gminą Kowala.
§ 5. Warunkiem zawarcia takiej umowy jest posiadanie przez zleceniobiorcę zezwolenia na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie warunków, o których
mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) oraz w
odrębnych przepisach.
§ 6. Sposób postępowania ze złapanymi zwierzętami.
1. W przypadku zwierząt, które pokąsały ludzi lub istnieje podejrzenie, ze są chore na wściekliznę: niezwłoczne umieszczenie w lecznicy dla zwierząt, która dysponuje możliwościami przeprowadzenia
obowiązkowej obserwacji.
2. W przypadku zwierząt śmiertelnie chorych lub śmiertelnie rannych w wypadkach: eutanazja przeprowadzona przez lekarza weterynarii zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
3. W pozostałych przypadkach:
a. umieszczenie w schronisku, z którym Gmina podpisała umowę na przetrzymywanie, opiekę weterynaryjną i poszukiwanie nowych domów,
b. aukcja lub adopcja zwierząt.
§ 7. Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek zapewnienia doprowadzonym zwierzętom
odpowiednich warunków bytowych, opieki weterynaryjnej, obserwacji i szczepień ochronnych, z wyjątkiem zwierząt ciężko chorych lub cierpiących, które ze względu epidemicznych lub humanitarnych powinny być uśpione w terminie natychmiastowym.
§ 8. Zwierzęta domowe wyłapane i odtransportowane do schroniska mogą być odebrane przez właściciela po uregulowaniu kosztów, które poniosła Gmina i schronisko.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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