UCHWAŁA Nr XXXVIII/251/06
RADY GMINY W MROZACH
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mrozy oraz zapewnienie dalszej
opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom.
(Warszawa, dnia 29 czerwca 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) oraz § 2
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 116, poz. 753) po
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mrozy oraz
zapewnienie dalszej opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrozy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY
MROZY ORAZ ZAPEWNIENIE DALSZEJ OPIEKI WYŁAPANYM BEZDOMNYM
ZWIERZĘTOM
§ 1. Regulamin określa zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Mrozy oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd przebywały,
2) podmiocie wyłapującym - należy przez to rozumieć podmioty prowadzące schroniska lub
przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, z którym właściwy organ Gminy zawarł
umowę na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych,
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002),
4) organie Gminy - rozumie się przez to odpowiednio wójta Gminy.
§ 3. 1. Regulamin ma zastosowanie do stałego wyłapywania zwierząt bezdomnych w celu
zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy, ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy
oraz zagwarantowania należytej opieki nad zwierzętami.
2. Przepisy Regulaminu mają odpowiednio zastosowanie w przypadku doraźnego wyłapywania
bezdomnych zwierząt, w szczególności na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia
informacji o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. W tym przypadku przepisy § 7 i § 8
Regulaminu nie mają zastosowania.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt finansowane jest z budżetu gminy z zastrzeżeniem ust.
2.
2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, wyłapanego podczas przeprowadzanych
czynności, koszty związane z wyłapaniem i utrzymaniem zwierzęcia w schronisku ponosi
właściciel, a w przypadku braku ustalenia właściciela koszty zapewnienia dalszej opieki w
schronisku wyłapanym bezdomnym zwierzętom ponosi Gmina Mrozy, na zasadach ustalonych w
umowie zawartej pomiędzy Gminą Mrozy a właściwym podmiotem prowadzącym schronisko.
§ 5. 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) wskazania miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przywiezieniem do schroniska.
§ 6. Przy przeprowadzaniu wyłapywania, podmiot wyłapujący może korzystać z pomocy służb
weterynaryjnych oraz innych służb porządkowych.
§ 7. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się po wcześniejszym ogłoszeniu, co następuje na
21 dni przed planowanym terminem poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Mrozach i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych wyłapywaniem.
§ 8. W obwieszczeniach o których mowa w § 7 należy podać:
1) termin wyłapywania,
2) obszar i granice terenu, na którym przeprowadzona będzie akcja wyłapywania,
3) dane dotyczące podmiotu prowadzącego wyłapywanie,
4) adres schroniska, z którym Gmina Mrozy ma podpisaną umowę o zapewnienie dalszej opieki
wyłapanym zwierzętom bezdomnym.
§ 9. Wyłapane bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska dla
zwierząt.
§ 10. Transport zwierząt odbywać się może jedynie środkami do tego przystosowanymi.
§ 11. 1. Dalsze zapewnienie opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom w schronisku powinno
odbywać się z zachowaniem przepisów ustawy.
2. W razie potrzeby podmiot prowadzący schronisko ma obowiązek zapewnienia opieki lekarsko weterynaryjnej.
§ 12. 1. Wyłapane zwierzęta bezdomne przetrzymywane są do czasu zgłoszenia się właściciela, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku nie zgłoszenia się właściciela w terminie 10 dni zwierzę przechodzi na własność
schroniska.

