
                                                  Uchwała Nr XXIX/152/2006
                                                        Rady Gminy Murów
                                                        z dnia 23 lutego 2006 r.        

                          w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
                                          zwierząt na terenie gminy Murów

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15  i  art.40  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.z  2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, 
Nr 162 poz.1568;z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, 
Nr 175 poz.1457)oraz art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
(Dz.U. z 2003r Nr 106 poz.1002; z 2004r. Nr 69, poz.625, Nr 92 poz.880, Nr 96 poz.959; 
z  2005r.  Nr 33 poz.289, Nr 175 poz.1462) Rada Gminy w Murowie,  po uzgodnieniu 
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu i zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami w Opolu, uchwala co następuje:

                                                                       § 1

1.  W celu  zapewnienia  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.

                                                                       § 2

Wykonywanie  czynności  wyłapywania  bezdomnych  zwierząt  powierzone  będzie 
wyłącznie  podmiotom  uprawnionym,  wyłonionym  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U.z 2004r. Nr 19, poz.177/

                                                                       § 3

1. Wyłapywanie zwierząt będzie odbywać się każdorazowo, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
2. Termin wyłapywania bezdomnych zwierząt każdorazowo podawany będzie ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w poszczególnych  miejscowościach.
3. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi co najmniej na 21 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt.
4. Ogłoszenie o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt winno zawierać:

1) termin wyłapywania,
2)   granice terenu na którym będą wyłapywane,
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
4) podmiot wykonujący wyłapywanie, 

      
                                                                       



                                                                    § 4

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)   posiadają niezbędne urządzenia i środki transportu posiadające decyzję
                 właściwego powiatowego lekarza weterynarii, w sprawie dopuszczenia środka
                 transportu drogowego do użycia w transporcie zwierząt (zgodnie z art.24
                 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.Nr 88, poz. 554 
                 z późn. zmianami),

     2)   posiadają odpowiednie środki  do przewozu wyłapywanych zwierząt,
     3)   posiadają w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjna dla zwierząt,
     4)   posiadają zapewnione miejsca do przetrzymywania wyłapanych 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.  Po dokonaniu wyłapania zwierzęcia jeśli można ustalić jego właściciela, zwierzę jest 
przekazywane  temu  właścicielowi,  a  właściciel  jest  obciążony  kosztami  dokonanego 
wyłapania.
3.  Jeżeli   zwierzę  zostało  umieszczone  w  schronisku,  a  następnie  ustalono  jego 
właściciela, to informacje te przekazuje się do schroniska.
4.  Jeżeli  właściciel  zwierzęcia  odmawia  jego  przyjęcia,  to  wówczas  jest  obciążony 
kosztami wyłapywania i utrzymania w schronisku.
5.  Urząd Gminy prowadzi ogólnodostępną  wyłapywanych zwierząt.

    § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

                                                                       § 6
           
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w  Murowie  oraz 
w poszczególnych miejscowościach.

                                                                       § 7

Uchwała  wchodzi  w  życie   po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.


	                                                        Rady Gminy Murów

