
Uchw!ła Nr )066/07
Rldy Miejskiej w Kałuszynic

z dDia 29 grudniż 2007r.

w sPrawie wy|apwania bczdonnych żwieŹąt Ia tercni. gminy Kalusfyn
or'z ro*lrzygania oda|szym poŚtęPow'niu z nimi

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
smorządzie gminnym (Dz. U z 200l r Nr l42' poz' 159I z pózn' m.) ań. ll
ust. 1 i 3 ustauy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochJonie nieźąt (Dz' U. z 2003 t.
Nr 106' poz. Ioof z póź. zfi'\ po uzgodnieniu z Powiatowym LekaŹem
Welervńffii w MńskU Mewieckim ipo zsję8nięciu opinji ]owajzy'wa
op ekl nad Z$;e.zętam; w Po|se oddfial w warsz2wie. Al' solidmości 82l
oo-l45 wa.rsawa Rada Mieiska w KałLjszynie uchwala' co mśępu,Je:

śI
lW\|ao\wmje be2oornnych zw;.'ząr nJ |erenje gr ny KdlusĄn

przepióudzne bed:ie . z.a|eżności od poLrćb' n. wezwan;e mieszkaiós
emmv lub z urzędu.

2' 
"wylapywajjem ;bję!e bedą,,wieuę|a b€.ziomne. ł|ore uciełb. /ablą}sY się

tuó zołah oorrucone praz ('owie|a. ieżeIi nie istnieje moz|iwośc ustaler.a
qlascicień.Iub imei osoby. pod klóręj ob'eka zuierfę1a tNale doĘd

sz
l 'w\mienione s qI Jst '  2 /s:eŹęla będł VĄlaP'Ą,\fue Po Ubr4onIm

s"lerdrniu przez pracowni|'ow lrZędU Miej"tiego q Katusąnje.

zaŹaoców i ad;inistra|oróq niefuchoaości Iub miesfkdcow miejscowości'

|f zwieżę|a pozosEją bez opieH' ssobodnie przemievcfaja "ię i slua%ja

auozenie d la bezpiecans_wa ilorz4dku pLblicdego
z' po7miot *llapującl bezdome zwiel2ęla 7obowia7e) jesl do q)kor)van a

"""*"ścl 
i"yLiń*i" * sposób sprawny i niestwatujący zagrcenia dla

bezpiecfeństwa i pożądku publicaego'

s3
hformacia o terenie, na którym będą wybpywane zwierzę|a oruz o

oodmiocl wykonującym wyłapywanie i adresie schroniska' z krÓrym

izs.dn'""o ']mies^żinie 
zwi€Żąt po $Yłapaniu, będzie podda do

pu[licznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszeń na tablicy ogłosreń w
.uvędzie'Miejskim 

w kałuszynie oraz w sołectwach na 2] dni przed
pńJ"**y'" L-n". wyłapywania zwierząt. Informacja taka bslanie



3.W uzasadnionych prz}padkach, a w szczególności ze względu.na
&re$sność zwiePąL srwarjących bezpośrednie zagrożf,nie d|a ZdIouia i

ii"i",lua'i, poa":.,.ni" . 
"hórobę 

zakażną zwieząa be7domńe mogą być

wlao\*are do;żnie r. zl €cćnie Burmislrz-a Kafuszyna bez podfn'a

i"i"#*li a" pub]ic,nej wiadomości \'v lŹie zais|nienis podejffnia o
.r'"ń" " 

-r.u^ą 
o wyłaPywaniu zwież4 zrrr^nię bezwłacznię

powiad;miony Powiatowy Itkaź weterynarii.

s4
|' Z podmiolem wy|onując)m s}IapyMnie roieral zos|mie zw.nd Uńo$a

m' orzeorowaazenle wyłaprvania bezdomnych zuiePą| na lercnle Gnin)

, Y]ff"'#;'" bezdomnych zqieŹą| może wykonać podmiol posadf9.y

dzialłność eospodłcfa s tym zakes;e. posiadający zeruo]en|e nd

".."l,"ii".j"t"r-.łi 
ochl!ńnej prred bezdomn)mi zwiel4|ami.

dysponujący odpowiedrrimi uŹądfeniam; i środlani do b)rkonywania u5lug.

'ao"'nl"ń"v ".'.'nł'.treŚ|one 
w obowiąfują.y.h przepi"ach'

r w""i"""*;;; z rereńu gminy z*ieŹęla będa umiesafone w śchronisku. z. 
.iiłi.l"' ,'i.rzą.' klóre Pokasały |udzi |ub ich achoweie wsk@je na

'a,e.izeni" 
*s."l.ii-ą i sfmaga be/zwłocznego uńiesfcfnia s lecznity

zwierzaL, dysponującej moŻIiwo';ciani pŹeprcwadzenIa obow|8zkoweI

$5
w orf\oadkx L"B|cnia slaśc:ciela lub oP|ekuna Zwielzęcia' klde 2onało

*llome oonosl on kosztv iego wvlapania prcsiezienra i umie'Tczenrr u

'ó,"ni""' 
* l' .*ni", opieki qererynar!ne.

pźekafma w formie pisemnej Powiatowemu Lekarrcwi weterynarii
irganizacji, Idórcj staiutow1m celem działń jest ochrona zwieŹąt

s6
wykonanie uchwały powier7-a się Burmistrzowi Kałusz}M'

ś7
Uchwala *chodzi w zycie po upbwie l4 dni od darv otlosrnid s

DzienniIu UŹędoqrym \łojewód21 wa \4azowiec|oego.
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