Uchwała Nr XXXVIII/ 237 / 2009
Rady Miejskiej
w Parczewie
z dnia 12 października 2009 r.
w sprawie wyłapywania i rozstrzygania o dalszym postępowaniu
z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Parczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z poźn. zm.) po uzgodnieniu
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Parczewie i po zasięgnięciu opinii Straży dla Zwierząt
Zarząd Okręgu w Lublinie – Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje:
§1
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Parczew prowadzone będzie nie
rzadziej niż raz na pół roku – w odniesieniu do całej gminy oraz stale - w odniesieniu do
pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub
powodujących zagrożenie bezpieczeństwa:
1) akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmie Burmistrz w przypadku pojawienia się
większej liczby bezdomnych zwierząt;
2) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie oraz umieszczenie na
stronie internetowej Gminy Parczew, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych informację o:
a) terminie ich wyłapywania,
b) granicach terenu, na którym będą wyłapywane,
c) adresie schronisk, w którym zostaną umieszczone zwierzęta,
d) nazwie podmiotu, któremu zostało zlecone przeprowadzenie wyłapywania.
§2
Zwierzęta, które zostaną wyłapane, będą umieszczane w schroniskach prowadzonych przez
podmioty, które posiadają:
1) niezbędne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
i przewożone;
2) zapewnioną w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną dla wyłapywanych zwierząt;
3) zapewnione miejsca do przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem ich
do schroniska dla zwierząt;
4) możliwość niezwłocznego przewiezienia wyłapywanych zwierząt do schroniska dla zwierząt;
5) i gwarantują, że wszystkie urządzenia i środki używane do transportowania i przechowywania
wyłapywanych zwierząt nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia
oraz podpiszą stosowną umowę z Burmistrzem Parczewa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

