
UCHWAŁA Nr XIII/60/08

Rady Gminy Gzy

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy oraz zapewnienia  

         tym zwierzętom dalszej opieki.

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
1002) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 
753) po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Weterynarii i Towarzystwem Opieki nad 
Zwierzętami, Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała  reguluje  zasady i  warunki  wyłapywania  zwierząt  domowych  lub  gospodarskich, 
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość 
ustalenia  ich  właściciela  lub  innej  osoby,  pod  której  opieką  zwierzę  dotąd  pozostawało 
zwanych dalej „ zwierzętami bezdomnymi”.

§ 2

1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gzy będzie miało charakter stały  
i wymagać będzie humanitarnego traktowania zwierząt.

2. O terminie i granicach terenu, na którym prowadzone będzie wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt należy powiadomić mieszkańców w formie pisemnych obwieszczeń podanych 
do sołtysów i wywieszonych w miejscach ogólnodostępnych na minimum 30 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.

3. Ogłoszenie o, którym mowa w ust. 2, musi także zawierać informacje dotyczące nazwy 
podmiotu który będzie wykonywał wyłapywanie zwierząt oraz nazwę i adres schroniska 
dla zwierząt w którym zostaną umieszczone wyłapywane zwierzęta.

4. Za wykonanie powiadomienia o którym mowa jest w ust.  2 odpowiedzialne są władze 
gminy.



- 2 -

§ 3

1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych zostanie powierzone na mocy zawartej przez Gminę 
umowy  podmiotowi  prowadzącemu  schronisko  dla  bezdomnych  zwierząt  lub 
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie.

2. Los zwierząt bezdomnych wyłapywanych na terenie gminy będzie monitorowany przez 
wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy.

3. Podmiot wyłapujący zwierzęta o którym mowa w ust.1, winien mieć podpisaną umowę 
dotyczącą  przekazywania  wyłapanych  zwierząt  ze  schroniskiem  dla  zwierząt 
spełniającym wymogi  zawarte  w Rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  
z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  weterynaryjnych 
wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla  zwierząt  (Dz. U. z 2004 r.  nr  158,  poz. 
1657),  lub  też  prowadzić  schronisko  dla  zwierząt  spełniające  wymogi  zawarte  
w wymienionym rozporządzeniu.

4. Podmiot  wyłapujący zwierzęta  o którym jest  mowa w ust.  1,  musi  podczas transportu 
zwierząt  do  schroniska  spełniać  wymogi  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  6  października  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  
i  sposobu  transportu  zwierząt  (Dz.  U.  z  2003  r.  nr  185,  poz.  1809  z  późniejszymi 
zmianami). 

§ 4

1. Bezdomne zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku do chwili adopcji lub do końca 
życia.

2. Schronisko, z którym zostanie zawarta umowa jest zobowiązane do prowadzenia rejestru 
bezdomnych zwierząt, przyjęcia i wydania ze schroniska, zgodnie z § 6 rozporządzenia  
z dnia 23 czerwca 2004 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 
158, poz. 1657).

§ 5

Właściciele zwierząt w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 mają prawo do ich odebrania ze 
schroniska po uiszczeniu stosownej opłaty za przetrzymywanie zwierząt.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§ 7

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


