
UCHWAŁA NR XLVII/485/10  

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE  

z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt , rozstrzygania o dalszym postępowaniu 

z nimi oraz sposobie postępowania z padłymi zwierzętami na terenie gminy Sławków.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142

poz.1591 ze zm. ) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21sierpnia1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003r.Nr 106.

poz.1002 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

26.sierpnia1998r.) oraz po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Będzinie oraz Towarzystwem Opieki

nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie Rada Miejska w Sławkowie 

uchwala :

§ 1. Wprowadza się obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych , które uciekły, zabłąkały się lub

zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką  zwierze dotąd

pozostawało.  

§ 2. Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest teren gminy Sławków.  

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i przeprowadzane będzie z częstotliwością  dostosowana do

potrzeb oraz posiadanych środków na podstawie obserwacji ilości bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie

gminy.  

§ 3. Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt może mieć formę: 

1. Akcji przeszukiwania danego terenu,  

2. Doraźnego wyłapywania konkretnego zwierzęcia w razie nagłej potrzeby.  

O przystąpieniu do wyłapywania bezdomnych zwierząt w formie akcyjnej decyduje Burmistrz Miasta Sławków

przekazując do publicznej wiadomości informacje określone w §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr

16 poz. 753).  

§ 4.  1. Wyłapywaniu podlegać  będą  zwierzęta agresywne, bezdomne oraz wałęsające się  tj. przebywające

w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka. 

2. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt  będą  prowadzone z urzędu lub na wniosek

mieszkańców na podstawie uzasadnionych zgłoszeń.  

3. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą przewożone bezpośrednio do schroniska dla zwierząt.  

§ 5. W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo gdy zachowuje się agresywnie

mogą  zostać  podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki szczególne z zachowaniem zasad określonych

w ustawie o ochronie zwierząt.  

§ 6. Transport zwierząt odbywa się zgodnie z warunkami określonymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, tj. zapewniającym

zwierzętom odpowiednie warunki, a w szczególności: 

1. Przestrzeń ładunkową umożliwiającą zachowanie naturalnej pozycji przewożonych zwierząt,  

2. "Właściwą  wentylację i temperaturę podczas transportu, łatwo zmywalne ściany oraz podłogę o odpowiedniej

szorstkości, zapewniającą przyczepność kończyn,  

3. Część ładunkową dla przewożonych zwierząt oddzieloną od części osobowej.  

§ 7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom chorym lub rannym, następuje poprzez lekarza

weterynarii, który decyduje o dalszym leczeniu zwierzęcia , odwiezieniu do schroniska, a w uzasadnionych

przypadkach – eutanazji.  

§ 8. Zbieranie z terenów gminnych oraz terenów będących w zarządzie gminy, transport i przekazywanie do

utylizacji padłych zwierząt ( zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniu(WE 1774/2002 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 03 października 2002 roku ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów

ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi) następuje na podstawie umowy

współpracy z Zakładem Rolniczo Przemysłowym „FARMUTIL HS”S.A ul. Przemysłowa 4 Śmiłowo 64-810 Kaczory.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

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

Śląskiego.  

Przewodnioczący Rady 

Miejskiej w Sławkowie 

mgr Wojciech Pacula 
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