UCHWAŁA Nr 120/XVII/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.
(Gdańsk, dnia 23 czerwca 2008 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Dz
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz. U. Dz 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nowym
Dworze Gdańskim i zasięgnięciu opinii Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku Rada
Miejska w Nowym Dworze Gdańskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i warunki wyłapywania na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zwierząt bezdomnych,
przez które rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której zwierzę dotąd pozostawało.
§ 2. 1. Zwierzęta bezdomne będą interwencyjnie wyłapywane, transportowane i umieszczane w schronisku przez
podmiot posiadający zezwolenie do prowadzenia tego typu usługi.
2. Wyłapywane bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym w danym
okresie Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim zawrze stosowną umowę.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w następujący sposób:
1. stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, w szczególności
chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa,
2. okresowy - w odniesieniu do większych obszarów miasta i gminy i większej ilości zwierząt, w razie stwierdzenia
takiej konieczności przez Burmistrza, w oparciu o informacje uzyskane od mieszkańców określonego obszaru o
zwiększonej liczbie bezdomnych zwierząt.
§ 4. Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz granice terenu, na którym będą wyłapywane
bezdomne zwierzęta, adres schroniska, podmiot wykonujący wyłapanie, Burmistrz poda do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i stronie internetowej na 21 dni przed
planowanym terminem akcji.
§ 5. 1. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi koszty związane z jego
wyłapaniem i utrzymaniem (w tym koszty opieki weterynaryjnej) w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy z
podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, cena lecznicy zwierząt i cennika w schronisku.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 właściciel zwierzęcia ponosi niezależnie od konsekwencji przewidzianych prawem
z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru i ewentualnej odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez zwierzę.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

