UCHWAŁA Nr XXVII/193/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Luzino oraz o zapewnieniu im opieki.
(Gdańsk, dnia 23 listopada 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) oraz § 2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr
116, poz. 753 z 1998 r.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Luzino odbywać się będzie stale w postaci
zorganizowanych akcji bądż interwencyjnie w przypadku zwierząt agresywnych lub podejrzanych o wściekliznę.
2. Zwierzęta wyłapane zostaną przewiezione do schroniska celem zapewnienia im odpowiedniej opieki.
3. Zarząd Gminy Luzino będzie ustalał termin i granice terenu przeprowadzania akcji.
§ 2. 1. Wyłapywanie, transport i późniejszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Zarząd Gminy Luzino może zlecić
stosownemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w myśl ustawy Prawo działalności gospodarczej z
dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 1178) Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej
organizacji o podobnym statutowym działaniu.
2. Podmioty i organizacje, o których mowa wyżej muszą dysponować środkami i narzędziami niezbędnymi przy
wyłapywaniu, transporcie i opiece nad zwierzętami.
§ 3. 1. Sposób wyłapywania, transportu oraz warunki opieki muszą być zgodne z przepisami szczegółowymi
dotyczącymi transportu zwierząt i wymogów sanitarnych.
2. Zarząd Gminy Luzino będzie kontrolował sposób wykonywania zleconych zadań.
§ 4. Zarząd Gminy Luzino poda do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, co
najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania zwierząt bezdomnych:
1) termin akcji,
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
3) adres schroniska, w którym będą umieszczone zwierzęta,
4) podmiot wykonujący zadanie.
§ 5. 1. Wyłapane zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku przez okres do 21 dni, a następnie jeieli będzie to
możliwe sprzedawane lub nieodpłatnie przekazywane na własność osobom fizycznym i prawnym.
2. Zwierzę może zostać uśmiercone tylko w przypadkach określonych w art. 33 Ustawy o ochronie zwierząt
przytoczonej we wstępie niniejszej Uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w źycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

