UCHWAŁA NR XI/74/2011
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) oraz §2 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116 poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarze Weterynarii
w Opolu oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu, Rada Gminy Tarnów Opolski
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Na obszarze Gminy Tarnów Opolski przystępuje się do wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze gminy lub
jej części.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski na charakter stały na podstawie
zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie
bezpieczeństwa.
§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez przedsiębiorcę, który uzyska zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z którym organ gminy
zawrze umowę na prowadzenie wyłapywania na terenie gminy.
2. W razie konieczności (zwierzę ranne lub wykazujące objawy chorobowe) zapewniony będzie udział lekarza
weterynarii, z którym zostanie podpisana umowa na wykonywanie tego typu czynności (przez organ gminy lub
przedsiębiorcę), a który zapewni temu zwierzęciu opiekę lekarskoweterynaryjną.
3. Po wyłapaniu zwierzęta domowe lub gospodarskie zostaną poddane próbie identyfikacji (odczytanie
mikroczipa, kolczyka lub tatuażu) w celu ustalenia właściciela.
4. Wyłapane zwierzęta niezwłocznie zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt, z którym organ gminy
zawrze stosowną umowę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rudolf Urban
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