Uchwała Nr LII/402/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej
Kościerzyna oraz dalszego z nimi postępowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) w związku
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z
1998 r. Nr 116, poz. 753)
Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy
Miejskiej Kościerzyna.
§2
Za zwierzęta bezdomne w rozumieniu uchwały rozumie się zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie
istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta
te dotąd pozostawały oraz zwierzęta domowe lub gospodarskie, których właściciele
pozostawili je bez opieki i które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub
innych zwierząt.
§3
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie w każdym przypadku
zauważenia na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna zwierząt wymienionych
w § 2 i w każdym przypadku zgłoszenia takiego faktu Straży Miejskiej w Kościerzynie.

§4
Wyłapanie bezdomnych zwierząt każdorazowo powierzane będzie podmiotowi
prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponującemu
odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania tego typu czynności nie
stwarzającymi zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadającymi im niepotrzebnego
cierpienia, z którym zostanie zawarta stosowna umowa zawierająca w swojej treści w
szczególności:
1) wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą
wyłapywane,
2) określenie środków do przewozu zwierząt,
3) zapewnienie pomocy lekarsko-weterynaryjnej, w razie potrzeby,
4) wskazanie ewentualnego miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska lub w przypadku bezpośredniego przewiezienia
wyłapanych zwierząt do schroniska wskazanie jego adresu.
§5
Przewóz wyłapanych zwierząt do miejsca czasowego ich przetrzymywania lub do
schroniska dla zwierząt może być wykonany jedynie przez podmiot zarejestrowany
przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego terytorialnie ze względu na
siedzibę podmiotu transportującego zwierzęta przy wykorzystaniu dopuszczonego do
transportu zwierząt środka transportu.
§6
Wyłapane zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku dla zwierząt wskazanym
przez podmiot wyłapujący zwierzęta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa.
§7
Informacja o podmiocie, z którym zawarto umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt oraz adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po
wyłapaniu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna.

§8
Wyłapane zwierzęta będą wydawane osobom, które udowodnią swoje prawo do
zwierzęcia.
§9

Wyłapane zwierzęta przebywające w schronisku dłużej niż 14 dni mogą być
zakwalifikowane do wydania osobom zainteresowanym adopcją.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

Uzasadnienie
W myśl art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z ust.
3 wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu
z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po
uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii
upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt. Rada Miasta Kościerzyna nie podjęła dotychczas
stosownej uchwały w tym zakresie, kwestię natomiast wyłapywania bezdomnych
zwierząt uregulowała w § 17 ust. 10 Uchwały Nr XLIX/339/06 z dnia 15 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Kościerzyna, opierając się m. in. na dyspozycji art. 4 ust. 2 pkt 6 Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

