
Uchwała Nr MNH ?2i2995
Rady Gminy Dpincgpra earna

: dnia 21 grudnia 2995 r.

w sprawie szczególny-rych :aaacl zapewniania DFiEi-lii hazdamnym
zwierzatcm craz warunki ich wyłapywania na terenie

gminy Dplncgcra Górna

Na pedatawie art. 19 uatE pkt 15. art. 49 ual.1 i art. 41 uat.1 uatawy z dnia
9 marca 1999 r. e aamerzacizie gminnym [ Dz. U. z 2991 r- Nr 142. pcz..1591 ze zm.)
w zwiazku z art. 3 ust. 2 pitt 5 uatawy z dnia 19 września 1999r.
c utlzymaniu czyatpaci i pcrzaclltu w gminach ( Dz. U. z 2995 r. Nr 239. ppz. 9999],

art. 11 ust. 1 i 9 uatawy z dnia 21 aierpnia 199Er. :] cchrenie zwierząt [Dz. U. Nr
111. pcz. ma ze zm.) praz Rczperządzenia Mihiatra Spray.r Wewnetiznych
i Administracji z dnia 29 sierpnia 1999 r. w aprawia zaaad i wamnitcw wylapywania
bezdcmnych zwierząt [Dz. U. Nr 119, pcz. ?59 ze zm.] - pc uzgadnianiu
z Pewiaiewym Leharzem Weterynarii w Ciechanpwie praz pe zaciągnięciu cpinii
upcwaznicnegc przedstawiciela Tewalzyahnra Spiel-ti nad Eyaerzetami w Palace
zarządu Okregu I[Hatchanitat-lie — Rada IGminy uchwala. ca nastepuje:
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Uchwala aie azczegńlcwe zaaaciy zapewnienia cpiei-ti bazdcmnym zwierzeta-m praz
wamnlii ich wyłapywania na terenie gminy Dpinegera Gama w brzmieniu:
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1. Wyiapywaniu pediagac becia zwielzeta demewe. litere uciekły. zahląliaiy sie.

zastały parzucpna iub ppgryziy człcwiei-ta, a nie iathieje mezliwaśc ustalania
ich wlaściciela lub innej pachy, pca litere] pietia zwierze dctychczaa
przebywała.

9. Wytapywanie bezdcmnych zwierzat ma charakter etaty. jaat prawadzcne
przez caly reli-



. Czynności związane z wyłapywaniem zwierzat będa pedejmewane pe
zgłeszeniu interwencji lub z urzędu-

. Wójt Gminy Opinogóra Gen-|a na ap najmniej 21 dni przed planewanym
terminem rpzpeszeeia mdapywania bezdemnyeh zwierzątr ppda de publicznej

wiadempsei. peprzez ymyieszenie na tablicy pgłeszar'i w Urzedzie Gminy

a także w inny zwyczajpwp przyjety sppsdh:

a] ten'nin wyłapywania zwierząt,

b] granice terenu. na którym będą włapywane zwierZĘta.
l:]- adres miejsca przetrzymywania wyłapanyeh włapanyeh mierzat przed

przywiezieniem dp sdhrenisite.

dj adres sehrenislta. z irtdrym uzgadniane umieszczenie zwierząt pe

wyiapaniu,

ej pedmiet wyitenujajey włapywanie.

. W przypadkach:

aj pejedynezyeh zwierząt,

b] pedejrzenia :: wseieidizna,

ej zagrałenia lub uciazliwesei dla ludzi

wyłapywania zwierzat bezdernnyeh nastepuje niezwlocznie.

W tych przypadkach zapisu w punkcie 4 nie stesuje sie.
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. działania w zakresie staiege wyłapywania zwierzat pezdemnyeh pre-wadzenie

będą przez przedsiebieree. ittdry uzyska zezweienie Wójta Gminy Gpinegdra
Górna na prewadzenie działalnesei w zakresie prewadzenia eehreny przed
bezdemnymi zwierzętami.

. Wyłapywanie bezdpmnyeh zwierząt będzie prewadzene wyłącznie za pemeda
specjalistyczne? sprzetu. który nie bedzie stwarzał zagmzenia dia zdreynia
wyia pywanyeh zwierzat eraz nie będzie zadawać im cierpienia — zg ed nie z art.
24 ustawy z dnia 21 sierpnia 195? r. e pehrenie zwierzat [Dz.U. Nr111. pez.
?24 ze zm-].

. Wyłapywane zwierzeta przewa-zane bedą niezydeeznie de miejsca
pmetmymyeania a nastepnie de sehrpnisI-ra, bądź bezpesrednie de
sehrenislta-



. Miejsce przetrzymywania l aehreniake będa uzgadniana z pedrnietem.
a którym mewa w pkt. 1 .

53

. Tranapart zwierzat bezdemnyeb będzie adbywał aię are-dkami
przystaaawanyrni de taga palu praz w ed pewiednieh wamnka eh.

. Zwierzęta bezdpmna pawinny być prawidłewe ulpkawane a uzywana uwięzi
nia mega im krępewad lazania iwatawania w ezaaie tranapertu-

. Średki tranapertu pewinny spełniać warunki pdpewiedniej temperatury,
wentyla-ajir przeatrzani praz naturalnej pezyeji zwierząt.

- Średki używane de tranapprtu zwierząt bazdemnyeh muaaa apeiniae warunki
przewidziane w adpawiednieh przepiaaeh pawazaehnie ebewiazujaeyen.

detyezaeyeh tranapertu zwierząt.

. Szezegńłpwe warunki. jakie muszą apelniae średki tranepertu uzywane de
przewpzu zwierzat bezdemnyeh ekreali i pada de publicznej wiadpmpaei Wójt
'Gminy Dpinegera Górna na padatawie art. ? ust. 3 uatawy z dnia
13 września 1995 r. :: utrzymaniu ezyatpaei i perzajdku w gminach, pkraaiająe
wymagania, jakie pewinian apelniae przedsiębierea ubiegający się
na uzyskanie zezwalania na prpwadzenie dzialalnaśei w zakreaie eehrpny
przed bezdemnymi zwierzętami.

. Warunki te będą zawarte w daeyzji na prawadzenie działalnpśei praz umawia
jaką zawrze Wójt Gminy Dpinegera Gama z pedmietem wykenująeym usługę
wyłapywania iepieki nad bezdamnymi zwierzętami.

. Zwierzę-tem bazdemnym. eheryrn lub rannym pe-dmiet. który uzyska
zezwalania na prpwadzenie działalneśei w zakresie pehreny pmed
bezdemnymi zwierzętami. zapewnia pempe weterynaryjną.
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. Wyiapane biakająea się zwierzęta będąwydawana wiaaeieialam pe uiazezeniu
przez nich keaztpw zwiazanych z wyłapywaniem i ppiaką de ezaau zglaazenia
aia wła aeieiela.



2. Te zwierzeta. dle których nie istnieje me:!liweśe ustalenia ich wieśninieie. pe
ekreeie dweeh iygedni ebeennreejl, aesteną zeiwellfikewene de wydanie
esebem cheinym de ich nabycie.
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Cid pewiedaielnyrn EEI wykenenie :.iitzi'ni'ireii.f eeyni sie Wójta Gminy.

5 3
Uchwale wehedzi w życie pe upływie 14 dni ed dnie egłeeaenie w Daienniku

Urxedewym Wejewedatwe Mezewieekiege.
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