UCHWAŁA
RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich z terenu Miasta Oleśnicy oraz dalszym
postępowaniu z nimi
(Wrocław, dnia 12 lipca 2007 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz 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.) Rada Miasta
Oleśnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką zwierzę dotąd pozostawało, zwanych dalej "zwierzętami bezdomnymi", oraz o dalszym postępowaniu z nimi.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Miasta Oleśnicy ma charakter okresowy.
§ 3. 1. Wyłapywanie zwierząt nakazuje w formie zarządzenia Burmistrz Miasta Oleśnicy, po dokonaniu analizy
aktualnych potrzeb w tym zakresie.
2. Zarządzenie określa:
1) termin wyłapywania zwierząt bezdomnych,
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
3. Zarządzenie Burmistrza, o którym mowa w ust. 1, podane zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt
bezdomnych.
§ 4. 1. Dopuszczalne jest wyłapywanie pojedynczych zwierząt bezdomnych w sytuacji, gdy ma to charakter
interwencyjny.
2. Wyłapywanie odbywać się będzie na zasadach określonych w uchwale, bez uprzedniego ogłoszenia.
§ 5. 1. Wyłapywanie zwierząt może zostać powierzone wyłącznie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą,
posiadającemu wszystkie dokumenty stwierdzające legalność i zasadność funkcjonowania.
2. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia i
zdrowia ani zadawać cierpienia.
3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny być niezwłocznie odwiezione do schroniska, które spełnia wymogi
określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt lub zostaną przekazane do adopcji za
pośrednictwem organizacji pozarządowych, których regulacje statutowe pozwalają na podjęcie takich działań.
4. Wyłapane zwierzęta z terenu miasta Oleśnicy zostaną zaewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Urząd
Miasta Oleśnicy oraz utrzymywane na jego koszt.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

