UCHWAŁA NR XVIII/269/07
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Łapy
Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr
142, poz. 1591; zm. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 11 ust. 3 i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; zm. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz.
289, Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r . Nr 249, poz.1830), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa opieki nad Zwierzętami w Białymstoku, Rada Miejska w Łapach uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane okresowo w zależności od ilości ich występowania na terenie Gminy
Łapy przez podmiot prowadzący schronisko lub przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie
działający na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Łap i posiadający wymagane prawem uprawnienia.
2. Wyłapywaniem będą objęte zwierzęta bezdomne, w rozumieniu art.4 pkt.16 ustawy o ochronie zwierząt.
§ 2. W wypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, zwierzęta bezdomne będą wyłapywane
natychmiast przez podmiot prowadzący schronisko lub przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym
zakresie działający na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Łap i posiadający wymagane prawem
uprawnienia.
§ 3.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt podane będzie do publicznej wiadomości na okres 21 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1, nie obowiązuje w przypadku doraźnego wyłapywania zwierząt bezdomnych,
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zagrożenia dla zwierząt oraz w przypadku zwierząt rannych lub
chorych.
3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 Burmistrz Łap powiadamia podmiot prowadzący schronisko lub podmiot
prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie działający na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Łap.
§ 4. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może nastąpić jedynie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez
podmiot do tego uprawniony. Wyłapywanie powinno odbywać się bez zadawania zwierzętom zbędnego cierpienia i
stwarzania zagrożenia ich życia lub zdrowia.
§ 5. Po uprzednim znalezieniu wolnych miejsc w schronisku dla zwierząt, bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą
niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt.
§ 6.1. Kosztem wyłapywania, transportu i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt będą obciążeni
właściciele zwierząt, w przypadku ich ustalenia, w wysokości wydatków poniesionych przez Gminę i schronisko.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po wykazaniu przez nich swoich praw
właścicielskich i uiszczeniu opłat, o jakich mowa w ust. 1.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXVII/259/2001 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łapy oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z
nimi i uchwała nr XXVI/187/2004 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XXVII/259/2001 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łapy oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

