UCHWAŁA NR XLI/380/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rzgów oraz zapewnienia dalszej
opieki wyłapywanym zwierzętom
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz.U
z 2013 r. poz.594, zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318) i art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 856) oraz §2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
w Łodzi oraz zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej „Łódzkie
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami”, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt uchwala się, co następuje :
§ 1. Na obszarze gminy Rzgów wyłapywanie zwierząt odnosi się do zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów lub gospodarskich, co do których nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rzgów ma charakter okresowy i odbywa
się z inicjatywy Burmistrza Rzgowa w przypadku stwierdzenia zagrożenia, bądź interwencyjnie po
uzyskaniu zgłoszenia o występującym zagrożeniu bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz
w przypadku gdy dotyczy ono zwierząt chorych lub rannych. W razie podejrzenia o chorobę zakaźną
o wyłapaniu zwierząt zostanie bezzwłocznie powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii.
§ 3. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt zostanie zawarta umowa wyłącznie z podmiotem, który:
1) prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt lub działalność w zakresie wyłapywania;
2) posiada niezbędne urządzenia i środki do wyłapywania zwierząt spełniające wymogi wynikające
z odrębnych przepisów, a wyłapywanie prowadzi nie powodując zagrożenia zdrowia i życia zwierząt
i ludzi;
3) podmiot prowadzący wyłapywanie i transport zwierząt posiada pozytywną opinię powiatowego
lekarza weterynarii właściwego terytorialnie dla w/w podmiotu;
4) zapewnia pomoc lekarsko – weterynaryjną.
§ 4. 1. Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości informacje poprzez ogłoszenie na
tablicach ogłoszeń i w prasie lokalnej, co najmniej na 21 dni o planowanym terminie wyłapywania
zwierząt bezdomnych jak również podejmuje niezwłoczne działanie po uzyskaniu zgłoszenia
o bezdomnym zwierzęciu.
2. Informacja powinna zawierać:
1) termin ich wyłapywania;
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu;
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
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§ 5. Wyłapywane z terenu gminy zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla zwierząt spełniającym
wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt
(Dz. U. 2004 r. Nr 158, poz. 1657), z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie
wskazuje na zagrożenie wścieklizną i wymaga bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy dla zwierząt,
dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji tj: Lecznica dla Zwierząt
w Rzgowie, Plac 500-lecia 22 , 95 -030 Rzgów .
§ 6. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia,
pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów transportu, przetrzymywania i leczenia
zwierzęcia.
§ 7. Dalsze postępowanie z wyłapanymi zwierzętami określa coroczny program zapobiegający
bezdomności zwierząt uchwalony przez Radę Miejską w Rzgowie do 31 marca każdego roku.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIV/339/2006 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie
gminy Rzgów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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