UCHWAŁA Nr XXXV/241/06
RADY GMINY WODYNIE
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wodynie oraz
zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.
(Warszawa, dnia 23 sierpnia 2006 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy Wodynie, po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Siedlcach i zasięgnięciu
opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Warszawie, uchwala co następuje:
§ 1. 1. W celu zapewnienie opieki i schronienia bezdomnym zwierzętom podjęte zostaną działania
zmierzające do ustalenia właściciela zwierzęcia i zobowiązania go do zapewnienia mu schronienia i
należytej opieki.
2. W przypadku niemożliwości ustalenia właściciela bezdomnego zwierzęcia, zwierzę zostanie
wyłapane i umieszczone w schronisku, z którym gmina ma podpisaną umowę o zapewnieniu
dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.
§ 2. 1. Wyłapywanie zwierząt ma charakter doraźny i winno odbywać się każdorazowo, jeżeli
zajdzie taka potrzeba, a w szczególności jeżeli wystąpi takie zgłoszenie ze strony mieszkańców.
2. O terminie przeprowadzenia wyłapywania zwierząt decyduje Wójt Gminy Wodynie.
Termin ten podlega każdorazowo ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w
poszczególnych miejscowościach co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem wyłapywania
bezdomnych zwierząt.
§ 3. 1. Zwierzęta, które zostaną wyłapane będą umieszczone w schroniskach prowadzonych przez
stowarzyszenia, bądź podmioty gospodarcze, które znajdują się pod nadzorem właściwego
powiatowego lekarza weterynarii oraz:
1) są wyposażone w środki transportu posiadające decyzję właściwego powiatowego lekarza
weterynarii, w sprawie dopuszczenia środka transportu drogowego do użycia w transporcie
zwierząt,
2) posiadają odpowiednie środki do przewozu wyłapywania zwierząt,
3) zapewniają w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną dla zwierząt,
4) posiadają odpowiednie miejsca do przetrzymywania zwierząt przed przewiezieniem ich do
schroniska,
5) posiadają możliwość niezwłocznego przewiezienia wyłapywanych zwierząt do schroniska,
6) gwarantują iż wszystkie urządzenia i środki używane do wyłapywania, transportowania i
przechowywania wyłapywanych zwierząt, nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie
zadają im cierpienia,
7) podpiszą stosowną umowę z Wójtem Gminy.
2. Wyłapane zwierzęta mogą być wydane właścicielom, po uprzednim zwróceniu kosztów
związanych z wyłapywaniem, przewiezieniem i umieszczeniem ich w schronisku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach w
sołectwach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

