Święt.04.3.71
UCHWAŁA Nr XI/58/03
RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skarżysko
Kościelne.
(Kielce, dnia 13 stycznia 2004 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106 z 2003r., poz. 1002) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Przez zwierzęta bezdomne 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 której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Skarżysko Kościelne ma charakter stały i
wymaga humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 3. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać
niebezpieczeństwa dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpień.
§ 4. 1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie zajmować się wybrany podmiot gospodarczy.
2. Warunkiem wyboru podmiotu gospodarczego będzie przestawienie przez niego szczegółowej
instrukcji określającej zasady i warunki wyłapywania zwierząt bezdomnych.
3. Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1 działać będzie na podstawie zawartej umowy.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3 winna zawierać:
1) Wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane.
2) Zobowiązanie do prowadzenia ewidencji wyłapywanych zwierząt z podaniem gatunku, miejsca
złapania, płci, wielkości, maści i ewentualnie rasy.
3) Określenie środków do przewozu zwierząt.
4) Zapewnienie, w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej.
5) Określenie zasad i warunków humanitarnego postępowania ze zwierzętami w czasie wyłapywania i
przewozu.
§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta, po wyłapywaniu zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska.
2. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
3. Schronisko dla bezdomnych zwierząt zostanie wybrane przez Wójta Gminy i świadczyć będzie
usługi na podstawie zawartej umowy.
§ 6. Właściciele zwierząt mają prawo do ich odebrania ze schroniska po uiszczeniu opłat ustalonych
w cenniku i pobieranych przez schronisko.
§ 7. 1. Dopuszczalne jest uśmiercanie wyłapanych zwierząt bez odwożenia do schroniska w
następujących przypadkach:
1) nadmiernej agresywności zwierzęcia powodującej bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi,
2) konieczności zakończenia cierpień zwierzęciu ciężko rannemu, kalekiemu nieuleczalnie choremu,

3) konieczności wyeliminowania roznosicieli chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu.
2. Uśmiercanie zwierząt dokonywane będzie w sposób humanitarny przez lekarza weterynarii
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
§ 8. 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych podane
zostaną do publicznej wiadomości w formie rozplakatowania.
1) termin wyłapywania,
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
3) nazwa podmiotu wykonującego wyłapanie,
4) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt bezdomnych.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVII/114/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 17 sierpnia
2000r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skarżysko
Kościelne.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

