
UCHWAŁA  NR   140/XXII/08
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 26 czerwca 2008 roku.

w sprawie znakowania psów na terenie Gminy Miasta  Gostynina,  w sposób umożliwiający ich 
identyfikację.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 
6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. 
Nr 236, poz. 2008), Rada Miejska w Gostyninie uchwala co następuje:

§ 1

1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta, z dniem 
wejścia  w  życie  niniejszej  uchwały  wprowadza  się  obowiązek  dokonania  trwałego 
znakowania  psów w terminach  określonych  w §  2  pkt  1,  w sposób  umożliwiający  ich 
identyfikację oraz ich rejestrację.

2. Przez  trwałe  znakowanie  rozumie  się  czynności  wykonywane  przez  lekarza  weterynarii, 
polegające  na  wszczepieniu  zwierzętom  pod  skórę  elektronicznych  identyfikatorów 
(mikroczipów).

§ 2

1. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do:
a) dokonania oznakowania i rejestracji psa, posiadanego w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, 
    w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku
b) dokonania oznakowania i rejestracji psa w terminie 1 miesiąca od daty jego nabycia. W   
    przypadku szczeniąt obowiązek oznakowania zwierzęcia powstaje po ukończeniu przez niego  
    dwunastego tygodnia życia.
c) dokonania rejestracji psa oznakowanego przed przystąpieniem Gminy Miasta Gostynina do 
    programu rejestracji i identyfikacji psów w Urzędzie Miasta Gostynina do dnia 31 grudnia 2008 
    roku
d) zgłoszenia zmiany danych o psie lub jego właścicielu w Urzędzie Miasta Gostynina w ciągu    
   dwóch tygodni od daty ich zaistnienia.
2. Znakowanie psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasta Gostynina,   
   wykonywane będzie po okazaniu dowodu tożsamości:
a) nieodpłatnie do wartości kwoty budżetowej, przeznaczonej na ten cel w danym roku    
   budżetowym,
b) w lecznicach weterynaryjnych, z którymi podmiot prowadzący identyfikację i rejestrację 
   komputerową zwierząt zawarł umowę na wykonywanie usługi wszczepiania identyfikatorów.

§ 3

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w niniejszej uchwale podlega karze grzywny.

§ 4

Postępowanie  w sprawach,  o  których  mowa w niniejszej  uchwale  toczy się  według przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 



§ 5

Przestrzeganie przepisów, określonych w niniejszej uchwale egzekwuje Straż Miejska.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Miasta Gostynina.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od daty jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                           
                                                                                       Jolanta Syska-Szymczak


