UCHWAŁA Nr V/100/01
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie gminy Halinów bezdomnych zwierząt oraz
rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Warszawa, dnia 25 września 2001 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111,
poz. 724, z późn. zm.) w związku z § 2, § 3 i § 4 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 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr.13, poz. 74, z późn. zm.) Rada Miejska w
Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Miasto prowadzi stałe i permanentne działania zmierzające do wyłapania zwierząt
bezdomnych.
2. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się,
zostały porzucone przez człowieka - mogące także stanowić zagrożenie dla ludzi - a nie istnieje
możliwość ustalenia opiekuna lub innej osoby, która zobowiązana była do zachowania pieczy nad
nimi.
3. Wyłapywanie zwierząt będzie wstrzymane w wypadku wystąpienia wścieklizny zwierząt, do
czasu jej wygaszenia.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie na bieżąco w miarę pojawienia się na
terenie miasta i gminy zwierząt bezdomnych, błąkających się i zagrażających bezpieczeństwu ludzi.
Po poinformowaniu przez osoby trzecie o pojawieniu się bezdomnego zwierzęcia odpowiednie
organy Urzędu Miejskiego w Halinowie podejmą stosowne decyzje o złapaniu go i umieszczeniu w
schronisku.
§ 3. Zarząd Miejski w Halinowie poda do publicznej wiadomości - przez wywieszenie na tablicach
informacyjnych ogłoszenia o wyłapanych zwierzętach wraz z ich opisem i adresem schroniska, do
którego zostały przewiezione.
§ 4. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych celem zapewnienia bezpieczeństwa
zarówno mieszkańcom jak i zwierzętom przeprowadzać będzie firma, z którą Zarząd Miejski w
Halinowie zawrze stosowną umowę, a firma będzie posiadała odpowiednie uprawnienia.
§ 5. W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane koszty jego utrzymania
oraz zapewnienie mu opieki weterynaryjnej poniesie opiekun zwierzęcia w wysokości poniesionych
wydatków przez Urząd Miejski w Halinowie.
§ 6. 1. Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich wyłapywania będą zwracane opiekunom
po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz uiszczeniu opłat
określonych w § 5.
2. W przypadku nie zgłoszenia się lub niemożliwości ustalenia opiekuna wyłapanego zwierzęcia w
ciągu 2 tygodni od jego wyłapania zwierzę może zostać zakwalifikowane do wydania osobie
chętnej do jego nabycia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Halinowie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

