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DrawSka PomorSkiegO

ul.Gen.Wi.SikorskiegO 41
78-500 DrawskO PomorSkie

tel.    g4-3633485: fax.    94-3633113 ZARZADZENIE NR  149/2017

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

zdnia  llsierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia procedury postepowania z bezdomnymi zwierzetami, do kt6rych stosuje
sis program opieki had zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzat na

terenie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawyz dnia 8 marca  1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z

2016 r. poz. 446 ze zm.), art.  ll ust. 1 ustawyz dnia 21 sierpnia 1998-r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z

2013 r. poz. 856 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26

sierpnia  1998 r. w sprawie zasad i warunk6w wytapywania bezdomnych zwierzat (Dz. U.  Nr 116,

poz.753), zarzadza sis/ co nastepuje:

§1. Wprowadza sis procedury postepowania z bezdomnymi zwierzetami, do kt6rych stosuje sis

program opieki had zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzat na terenie

gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017 w brzmieniu okreSIonym w zataczniku do niniejszego
zarzadzenia.

§2. Wykonanie zarzadzenia powierza sis pracownikom StraZy Miejskiej w Drawsku Pomorskim oraz

Referatu Rolnictwa i Ochrony Srodowiska  urzedu Miejskiego w  Drawsku Pomorskim.

§3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem  podpisania.
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Zatacznik do zarzadzenia nr 149/2017

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia ll sierpnia 2017 r.

Procedura postepowania z bezdomnymi zwierzetami, do kt6rych stosuJ'e Sic Program OPieki had

zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzat na terenie gminy Drawsko

Pomorskie na rok 2017

§1. NinieJ'SZa  PrOCedura, ZWana daleJ' wPrOCedura"/ OkreSla tryb postepowania w zakresie

prawidtowego i terminowego odtawiania zwierzat bezdomnych, do kt6rych stosuje sis przepisy

programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzat na terenie

gminy Drawsko Pomorskie.

§2. Odtawianie bezdomnych zwierzat z t6renu gminy Drawsko Pomorskie przeprowadzone bedzie po
uprzednim stwierdzeniu przez pracownik6w Urzedu MieJ'SkiegO W Drawsku Pomorskim, zarzadc6w i

administrator6w nieruchomoSci lub mieszkafic6w mieJ.SCOWOSci, Ze zwierzeta  pozostaja bez opieki.

§3. Ustala sis nastepuJ'aCe ZaSady i terminy POStePOWania W SPraWaCh ObJ'etyCh  Procedure:

1)    pracownik Referatu  Rolnictwa i Ochrony Srodowiska  urzedu  MieJ.SkiegO W Drawsku

Pomorskim  przyJ'muJ'aCy ZgtOSZenie O  beZdOmnym ZWierZeCiu  PrZekaZuJ'e nieZWtOCZnie

informacJ.e O tym StraZy Miejskiej w Drawsku Pomorskim, przy czym zgtoszenie to powinno

zawiera€ imie i nazwisko osoby zgtaszaJ'aCeJ', nr telefOnu kOntaktOWegO, adreS, kr6tki opis i

miejsce przebywania zwierzecia;

2)    StraZ Miejska  w Drawsku Pomorskim po otrzymaniu zgtoszenia i przybyciu na mieJ.SCe,

analizuje zachowanie zwierzecia i podeJ.muJ'e deCyZJ'e O SamOdZielnym odtowieniu  lub

przekazaniu odtowienia wyspecjalizowaneJ' jednOStCe, O CZym infOrmuJ'e PraCOWnik6w

Referatu Rolnictwa i Ochrony Srodowiska urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim;

3)    StraZ MieJ'Ska W  Drawsku Pomorskim po odtowieniu transportuje zwierze do miejsca

tymczasowego przetrzymywania , a z przeprowadzonych czynnoSci sporzadza notatke i

dokumentacje fotograficzna/ kt6ra przekazuje do Referatu Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Urzedu MieJ'SkiegO W Drawsku Pomorskim;

4)    odtowione zwierze w miejscu tymczasowego przetrzymywania przebywa przez maksymalnie

14 dni, a w tym okresie pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Srodowiska urzedu

Miejskiego w Drawsku  Pomorskim  podejmuJ'a CZynnOSci zmierzaJ'aCe dO Odnalezienia

wtaSciciela lub pozyskanie nowego opiekuna (w okre5Ionych przypadkach okres ten mole bye

wydtuZony);

5)    opieke nad zwierzetami w miejscu tymczasowego przetrzymywania sprawuJ'a PraCOWniCy

Zaktadu Ustug Komunalnych w Drawsku Pomorskim;

6)    pracownicy Zaktadu Ustug Komunalnych w Drawsku Pomorskim pobieraja pokarm dla

przechowywanych zwierzat w Referacie Rolnictwa i Ochrony Srodowiska urzedu MieJ.SkiegO
w Drawsku Pomorskim;

7)    w przypadku nie odnalezienia wtaSciciela, zwierze po okresie wskazanym wyZej przebywania

w miejscu tymczasowego przechowywania zostaJ'e PrZekaZane dO SChrOniSka dla ZWierZat, Z

kt6rym Gmina Drawsko Pomorskie zawarta stosowna umowe-
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