Uchwala or 85/2007
Rady Miasta Siemiaoowic Sl~skich
z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie: wylapywania bezdomnych zwierz~t na terenie miasta Siemianowice Sl~skie oraz
o dalszym post~powaniu z tymi zwierz~tami.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust.li art. 42 ustawy z dnia 8 marea 1990
roku 0 samor~dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z poin. zm.) w zwic¢<u
z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 oehronie zwierzett(t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 106,
poz.1002 z pozn.zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i po zasi~gni~eiu
opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierz~tami

Rada Miasta Siemiaoowic Sl~skich
uchwala:

Wylapywanie bezdomnyeh zwierzett prowadzone b~dzie w sposob staly, na podstawie zgloszeiJ.
kierowanyeh do Strazy Miejskiej, Polieji, Miejskiego Centrum Zarzetdzania Kryzysowego
o pozostawionyeh bez opieki zwierz~taeh, ktore zablctkalysi~, uciekly, zostaly porzueone, Setehore
lub powodujetzagrozenie bezpieezeilstwa.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania wylapywania bezdomnyeh zwier~t i ieh przewozu
oraz umieszezania w schronisku jest podmiot prowad~cy schronisko lub przedsi~biorea
prowadzetcydzialalnosc gospodarezl:\:,posiadajetcyumow~ z miastem Siemianowice Sletskie.

Wylapywanie zwierzett bezdomnych moze bye prowadzone wyletcznie przy uzyeiu sprz~tu
przeznaczonego do wylapywania zwierzett,ktory nie b~dzie stwarzal zagrozenia dla zyeia i zdrowia
zwierZ'tt, a takZe nie b~dzie zadawal cierpienia.

Transport wylapanych bezdomnyeh zwierzett odbywal si~ b~dzie
przystosowanym do bezpieeznego i humanitamego przewozu zwierzett.

srodkiem transportu

Zwierz~tom chorym lub rannym po ich przewiezieniu na teren sehroniska nalezy niezwlocznie
zapewnie pomoc weterynaryjnet.

1. Zwierz~ta, ktore zostaly wylapane i odtransportowane do sehroniska moget bye odebrane przez
wlaseiciela w eictgu 14 dni od daty przyj~eia zwierz~eia do sehroniska.

2. Zwierz~ta nie odebrane przez wlascicieli w terminie okreslonym w ust.l moglt:zostac oddane
osobom zainteresowanym, gwarantujlt:cymobj~cie zwierz~cia wlasciwlt:opieklt:.

Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Siemianowic Sllt:skich.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym
Wojewodztwa Sllt:skiego, oraz podlega ogloszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogloszeniowych oraz na stronie intemetowej Urz~du Miasta Siemianowic Sllt:skich
www.um.siemianowice.pl

