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Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na zapytanie Radnej Pani Małgorzaty Kaptur znak BR.0003.825.2014, z dnia
24.07.2014 r. w sprawie nowych obowiązków Straży Miejskiej, przekazuję stosowne informacje.

Zgodnie z 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wy/apąyania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116,
poz. 753) „Organ gminy może zawrzeć umowę na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt
bezdomnych z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność
gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej”.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.), „Na prowadzenie przez
przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wymagane jest
uzyskanie zezwolenia”.

W kontekście powyższego Gmina Mosina zawarła umowę z podmiotem zewnętrznym,
wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, który uzyskał stosowne zezwolenie Burmistrza
Gminy Mosina na prowadzenie przedmiotowej działalności w trybie i na zasadach określonych
w ustawie.

W miejscu tym wskazać należy, iż zgodnie z zawartą umową podjęcie działań będących
przedmiotem umowy ma miejsce na zlecenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży
Miej skiej Gminy Mosina lub Pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Ponadto wykonawca podejmie działania interwencyjne określone
w umowie w czasie najkrótszym, nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia w formie telefonicznej.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż zdarzają się sytuacje, w których Straż Miejska przed
przekazaniem zlecenia podmiotowi zewnętrznemu o konieczności odłowienia zwierzęcia bezdomnego
ma możliwość przybycia na miejsce, celem weryfikacji zgłoszenia. W sytuacji, gdy po przyjeździe na
miejsce okazuje się, iż zwierzę bezdomne jest spokojne i nie wykazuje objawów agresji, Straż Miejska
podejmuje próbę jego odłowu. Niejednokrotnie zdarzało się, iż pies był na tyle przyjazny, iż bez
problemu dał się schwytać. W sytuacji takiej, nieracjonalnym byłoby powiadamiać podmiot
zewnętrzny, który w chwili zgłoszenia może znajdować się na drugim końcu Gminy.
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Ponadto informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr OŚ.00501.552.20l4.DG Burmistrza Gminy
Mosina z dnia 10 marca 2014 r. pracownicy Straży Miejskiej powołani zostali w skład zespołu
kontrolującego w przedmiocie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3a, 3b ustawy o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (Dz. U.

z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). W myśl powyższego oddelegowani przez Komendanta Straży
Miejskiej pracownicy od kwietnia do chwili obecnej, przeprowadzają w przedmiotowym zakresie
kontrolę kompleksową wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Mosina.

Otrzymuję:

Adresat/w miejscu!;
2. Pani Małgorzata Kapmr, Radna Rady Miejskiej w Mosinie !w miejscu!;
3. Sekretarz Gminy Mosina;
4. a/a.
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Sprawę prowadzi:

Dominika Grząślewicz-Gabler, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 6 18-109-545.
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