
 
UCHWAŁA  
RADY GMINY OLEŚNICA  
z dnia 13 stycznia 2006 r.  
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z 
nimi  
(Wrocław, dnia 24 lutego 2006 r.)  
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 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 ze 
zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Oleśnicy uchwala się, co następuje:  
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb. 
 
2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, 
jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd 
pozostawały.  
§ 2. 1. Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracownika Urzędu 
Gminy Oleśnica, sołtysów lub mieszkańców, iż zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się i 
stwarzają zagrożenie.  
2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności w sposób sprawny.  
§ 3. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności ze względu na agresywność zwierząt stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, podejrzenia o chorobę zakaźną, zwierzęta bezdomne mogą być 
wyłapywane bezzwłocznie.  
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica przeprowadzane będzie na podstawie zlecenia 
zawartego pomiędzy Gminą Oleśnica a podmiotem wykonującym wyłapywanie zwierząt.  
2. Wyłapywane z terenu gminy zwierzęta będą umieszczane w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi 
lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie wścieklizną i wymaga bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt, 
dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.  
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 


