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z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Iława oraz rozstrzygania o dalszym
postępowaniu z nimi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami: rok 2002: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; rok 2003: Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; rok 2004: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; rok 2005: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; rok 2006:
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; rok 2007: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; rok 2008: Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz.1458; rok 2009: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; rok 2010: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675), art. 11 ust.
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 106, poz. 1002; ze zmianami: rok 2004: Dz. U. Nr
69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959; rok 2005: Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462; rok 2006: Nr 249 poz. 1830; rok 2008:
Nr 199 poz. 1227, rok 2009: Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753; rok 2010: Nr 47, poz. 278, Nr 79, poz. 668)
w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnychzwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem
weterynarii oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt w Iławie Rada Miejska w Iławie uchwala co nastepuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Iławy będzie miało charakter:
1. stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności
chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa;
2. okresowy - w odniesieniu do wiekszych obszarów miasta i wiekszej liczby zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt uzasadnione ochroną zdrowia i życia ludzi oraz niesieniem pomocy zwierzętom
będzie prowadzone w każdym czasie i miejscu bez konieczności zachowania terminu i trybu określonego w § 3.
§ 3. Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz granice terenu będą podane do publicznej wiadomości
z 21-dniowym wyprzedzeniem.
§ 4. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania wyłapywania zwierząt w sposób stały na terenie miasta Iława jest
podmiot prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie, ul. Komunalna 2a. Wyłapywanie w sposób okresowy
będzie prowadzone przez podmioty wskazane przez Burmistrza Miasta.
§ 5. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione i umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie, ul.
Komunalna 2a, gdzie zostanie im zapewniona niezbędna opieka lekarsko – weterynaryjna.
§ 6. Koszt wyłapania bezdomnych zwierząt, umieszczenia ich w schronisku, zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko
– weterynaryjnej, utrzymania zwierzęcia w schronisku pokrywane są z budżetu miasta Iławy.
§ 7. 1. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego, które zostało umieszczone w schronisku, właściciel
obowiązany jest zwrócić miastu Iława poniesione koszty związane z wyłapaniem, pobytem i opieką lekarsko – weterynaryjną
zwierzęcia w schronisku, zgodnie z cennikiem obowiązującym w schronisku.
2. W przypadku wskazanym w ust. 1 właściciel zwierzęcia obowiązany jest odebrać zwierzę ze schroniska w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia.
3. Po upływie 14 dni kierownik schroniska po uzgodnieniu z lekarzem weterynarii sprawującym opiekę w schronisku
decyduje o dalszym losie zwierzęcia np. o przekazaniu do adopcji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
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