U C H W A Ł A Nr XXV/161/05
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych pozbawionych opieki psów
na terenie gminy Mściwojów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41. ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U.Nr 23, poz. 220; Dz. Nr 62, poz. 558; Dz. U.
Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003,
Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102
poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) w związku z art.11 ust.1 i 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 106,
poz.1002, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz.625, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959) –
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się, że w terminie i na zasadach ustalonych niniejszą uchwałą odbywać się
będzie wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mściwojów.
§ 2.
1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych, w szczególności psów, będzie miało charakter
stały i odbywać się będzie w zależności od nasilenia zjawiska, w ustalonych przez
Wójta Gminy miejscowościach.
2. Dopuszcza się doraźne wyłapywanie zwierząt bezdomnych zagrażających życiu,
zdrowiu, i bezpieczeństwu ludzi.
§ 3.
Najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania
zwierząt bezdomnych należy zawiadomić obwieszczeniem mieszkańców o zamiarze
podjęcia akcji, uwzględniając:
- termin akcji wyłapywania zwierząt bezdomnych,
- granice terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta,
- adres schroniska, w którym będą umieszczane te zwierzęta,
- podmiot, który będzie przeprowadzał te akcję wyłapywania zwierząt.
Wyjątek stanowi & 2 ust.2.

§ 4.
W akcji wyłapywania zwierząt bezdomnych, podmiot wyłapujący może korzystać
z pomocy służb weterynaryjnych oraz służb porządkowych. W akcji może również
uczestniczyć przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej
organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania.
§ 5.
Bezdomne zwierzęta po wyłapywaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do
schroniska dla zwierząt.
§ 6.
Dalsze postępowanie z odłowionymi zwierzętami powinno być zgodne z ustawą
o ochronie zwierząt i regulaminem schroniska.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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