UCHWAŁA Nr XI/69/07
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Jakubów.
(Warszawa, dnia 13 grudnia 2007 r.)
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 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Mińsku Mazowieckim oraz po zasięgnięciu opinii
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na terenie gminy Jakubów ma charakter
stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne.
2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, w szczególności psy, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane na podstawie umowy przez
podmiot posiadający uprawnienia w tym zakresie na zlecenie Wójta Gminy Jakubów.
§ 3. Przed zawarciem umowy, podmiot wyłapujący zobowiązany jest w szczególności do:
1) wskazania urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,
2) określania środków do przewozu zwierząt,
3) zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko - weterynaryjnej,
§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione do schroniska dla zwierząt.
§ 5. Transport zwierząt odbywać się może jedynie środkami do tego przystosowanymi.
§ 6. 1. Koszt wyłapania bezdomnych zwierząt, umieszczenia ich w schronisku, zapewnienia w razie
potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej i bezterminowego utrzymania zwierzęcia w schronisku
oraz utylizacji, pokrywane są z budżetu gminy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, kosztami jego utrzymania
oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej zostanie obciążony właściciel zwierzęcia, w wysokości
wydatków poniesionych przez gminę.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jakubów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

