UCHWAŁA NR 466/XXXIV/2004
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 24 sierpnia 2004 roku
w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Częstochowy
bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
Na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62 poz. 558
z 2002r., Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 214 poz. 1806
z 2002 r., Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r., Dz. U. Nr 162 poz. 1568
z 2003 r., Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r., Dz. U. Nr 102 z 2004 r.
poz. 1055), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, zm. Dz. U.
z 2004 r. Nr 69 poz. 625; Nr 92 poz. 880; Nr 96 poz. 959) oraz
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753) Rada Miasta Częstochowy
uchwala, co następuje:
§ 1.
Gmina podejmuje działania w zakresie wyłapywania na swym terenie
zwierząt bezdomnych. Działania te będą miały charakter stały.
§ 2.
Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość
ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd
pozostawało.
§ 3.
1. Działania
w
zakresie
wyłapywania
zwierząt
bezdomnych,
w szczególności psów i kotów będzie przeprowadzał podmiot
prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie,
posiadający zezwolenie Gminy w zakresie prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt oraz działalności ochronnej przed bezdomnymi
zwierzętami.
2. Wyłapane zwierzęta będą przewożone i oddawane pod opiekę
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy ul. Gilowej
44/46.
§ 4.
Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt gospodarskich
będą podejmowane interwencyjnie, bezzwłocznie po otrzymaniu informacji
o zaistniałym zdarzeniu.

UCHWAŁA NR 466/XXXIV/2004 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2004 roku
strona 1 z 2

§ 5.
Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może być prowadzone wyłącznie przy
użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania
zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt,
a także nie będzie zadawał im cierpienia.
§ 6.
Transport zwierząt bezdomnych będzie się odbywał środkiem transportu
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt,
tj. zapewniającym zwierzętom odpowiednie warunki, a w szczególności:
1) przestrzeń ładunkową umożliwiającą zachowanie naturalnej pozycji
przewożonych zwierząt,
2) właściwą wentylację i temperaturę podczas transportu, łatwo zmywalne
ściany oraz podłogę o odpowiedniej szorstkości zapewniającą
przyczepność kończyn,
3) część ładunkową dla przewożonych zwierząt oddzieloną od części
osobowej ścianą pełną z szybą bądź siatką.
§ 7.
Zabrania się nadmiernego zagęszczenia transportowanych zwierząt.
§ 8.
Zwierzętom chorym lub rannym należy niezwłocznie zapewnić pomoc
weterynaryjną.
§ 9.
1. Wydawanie zwierząt wyłapanych zgłaszającym się po nie właścicielom
następuje odpłatnie.
2. Właściciel zwierzęcia pokrywa w tym wypadku koszty związane
z wyłapaniem zwierzęcia, transportem do schroniska, ewentualne
koszty leczenia oraz koszty jego utrzymania w schronisku do czasu
wydania zwierzęcia.
3. Inne wyłapane zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość
ustalenia ich właściciela, po okresie 2 tygodni obserwacji zostaną
zakwalifikowane do wydania osobom chętnym do ich nabycia.
§ 10.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka
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