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BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

z dnia 4.G. paZdziemika 2016 r.

w sprawie wprowadzenia procedury postepowania z bezdomnymi  zwierzetami, do
kt6rych stosuje sic program opieki mad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnoSci zwierzat na terenie gminy Drawsko Pomorskie nfl rok 2016.

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  2  ustarvy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorzadzie
gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.  1579),  art.  ll ust.  1 ustanvy z dnia 21  sierpnia 1998
r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz.  1794 oraz z 2015 r. poz. 266)
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wet-grznych i Administracji z 26 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad i warunk6w   lvylapywania bezdomnych zwierzat (Dz. U. Nr  1 16, poz.  753),
zarzadza sic)  co nastepuje:

?1.     Wprowadza  sis  procedury  postepowania  z  bezdQIrmymi  ZWierZetami,  dO  kt6rych
stosuje       sis program opieki mad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci
zwierzat na terenie  gminy  Drawsko  Pomorskie  na rok   2016  w brzmieniu  okreSlonym w
za:::zn:uykd.on::1fj::rezgaOdZz:rnZi:d:e.n:::rza sis prac.wnik.m strazy Miej srdej     i

pomorskim  oraz Referatu Rolnictwa i Ochiony Srodowiska urzedu MiejskiegoTw B::#
Pomorskim.

§3.  Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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zalacznik do zarzadzenia Nr 4?%4./2016
Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia.ed¢pazdziernika 2016  r.

Procedura postepowania z bezdomnymi  zwierzetami, do kt6rych stosuje sic program
opieki nod zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzat na terenie

gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016

§1. Niniejsza procedura,  zwana dalej  "procedura"9  OkreSla   tryb postepowania w zakresie
prawidiowego  i  te]minowego  odiawiania  zwierzat  bezdomnych,   do  kt6rych  stosuje  sis
przepisy  programu  opieki  mad  zwierzetami    bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomnoSci
zwierzat na terenie gminy Drawsko Pomorskie.

§2. Odiawianie bezdomnych zwierzat z terenu gminy Drawsko Pomorskie przeprowadzone
bedzie  po  uprzednim  stwierdzeniu  przez  pracownik6w  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku
Pomorskim, zarzadc6w i administrator6w nieruchomoSci lub mieszkahc6w miej scowoSci, Ze
zwierzeta pozostaj a bez opieki.

?3. Ustala sis nastepujace zasady i terminy postepowania w sprawach objetych procedura:

1)  pracownik  Referatu  Rolnictwa i Ochrony Srodowiska urzedu Miejskiego w
Drawsku   Pomorskim   przyjmujacy   zgloszenie   o   bezdomnym   zwierzeciu
przekazuje  niezwlocznie  informacje     o  tym_ strazy  Miejskiej-  w  Drawsfu

/

Pomorskim, przy czym zgloszenie to powinno zawiera6 imie i nazwisko osoby
zglaszajqcej9   nr  telefonu  kontaktowego,   adres,     kr6tki   opis     i     miejsce
przebywania zwierzecia;

2)   StraZ Miejska  w Drawsfu Pomorskim  po otrzymaniu zgloszenia i przybyciu
na   miejsce,    analizuje   zachowanie   zwierzecia   i   podejmuje   decyzje   o
samodzielnym  odlowieniu  lub  przekazaniu  odiowienia    lvyspecjalizowanej
jednostce,  o  czym    informuje  pracolunik6w  Referatu  Rolnictwa  i  Ochrony
Srodowiska urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim;

3)   StraZ Miejska w Drawsku Pomorskim   po odrowieniu   transportuje   zwierze
do miej sea tymczasowego przetrzymywania,  a z przeprowadzonych czynnoSci
sporzadza notatke i dokumentacje fotograflCZnq) kt6ra przekazuje do Referatu

/
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim;

4)   Odlowione  zwierze  w  miejscu  tymczasowego  przetrzymywania  przebywa
przez maksymalnie 14 dni, a w tym okresie pracownicy Referatu Rolnictwa i/
Ochrony  Srodowiska Urzedu Miejskiego  w Drawsfu Pomorskim podejmujq
czyrmofci  zmierzajape  do  odnalezienia  wlaSciciela  lub  pozyskanie  nowego
opiefuna (w uzasadnionych przypadkach okres ten moZe bye lvydfuZony);

5)   opieke mad zwierzetami w miejscu tymczasowego przetrzymywania sprawuja
pracownicy Zakladu Uslug Komunalnych w Drawsku Pomorskim;

6)  pracownicy Zakladu Uslug Komunalnych   w Drawshal Pomorskim pobieraja
pokarm dla przechowywanych   zwierzap w Referacie Rolnictwa   i  Ochrony
§rodowiska urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim;

7)   w przypadfu nieodnalezienia wlaSciciela,  zwierze po  okresie wskazanym vyZej
przeby`vania  w  miejscu  tymczasowego  przechovywania  zostaje  przekazane  do
schroniska dla zwierzqt, z kt6rym Gmina Drawsko Pomorskie zawaria stosoluna
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