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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 07.03.2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Końskich

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt zgłasza do projektu uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Końskie oraz zapewnienia im dalszej opieki, potrzebę
dokonania następujących poprawek:

1) należy przeredagować podstawę prawną:
po słowach z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Końskich dodać oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego
przedstawiciela Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

2) należy usunąć ust. 6 § 1
Uzasadnienie:
Niniejsza uchwała ma określać zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia
im dalszej opieki - do sposobów zapewnienia dalszej opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom nie
zalicza się ich uśmiercania. Ponadto art. 33 ustawy o ochronie zwierząt zawiera enumeratywne
wyliczenie dopuszczalnych powodów uśmiercania zwierząt i nie ma potrzeby aby zapis ten powtarzać w
uchwale.
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3) należy przeredagować § 2:
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może zostać powierzone na podstawie umowy zawartej z Gminą Końskie wyłącznie
podmiotowi, który spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Uzasadnienie:
Wcześniejsze sformułowanie § 2 sugerowało jakoby wyłapywaniem zwierząt na terenie gminy Końskie
mógł zajmować się jedynie podmiot gospodarczy, co uniemożliwi zlecenie tego zadania np.
organizacjom pozarządowym, działającym non profit. Ponadto art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi o działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, podczas gdy niniejsza uchwała swoją podstawę prawną ma w zapisach
ustawy o ochronie zwierząt, gwarantujących zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

4) należy przeredagować § 3 ust. 1 zgodnie z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zwierząt oraz § 6
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt:
Wyłapane zwierzęta będą niezwłocznie przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im
dalszej opieki.
Uzasadnienie:
Wg § 4 w/w rozporządzenia przewiezienie i umieszczenie zwierzęcia w schronisku należy do działań z
zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt, natomiast ustawa o ochronie zwierząt w art. 11 ust. 1 i 3
wyraźnie nakłada na gminę obowiązek nie tylko wyłapania, ale także zapewnienia opieki bezdomnemu
zwierzęciu.

Po uwzględnieniu powyższych uwag projekt można uznać za zaopiniowany przez
upoważnionego przedstawiciela Stowarzyszenia Obrona Zwierząt.
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