
 
UCHWAŁA Nr XXXIX/141/2005  
RADY GMINY DĘBE WIELKIE  
z dnia 7 listopada 2005 r.  
w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie gminy Dębe Wielkie bezdomnych zwierząt 
oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.  
(Warszawa, dnia 22 listopada 2005 r.)  
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003r. 
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 
1998r. Nr 116, poz. 753), art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), a także art. 18 
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem 
weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, 
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, uchwala się co następuje:  
§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania na terenie gminy Dębe Wielkie bezdomnych 
zwierząt, którymi w rozumieniu niniejszej uchwały są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich 
właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało oraz rozstrzyga o dalszym 
postępowaniu z nimi.  
§ 2. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie granic administracyjnych 
gminy Dębe Wielkie prowadzone będzie w sposób:  
1) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń mieszkańców gminy o zabłąkanych lub 
porzuconych przez człowieka zwierzętach;  
2) okresowy - w formie zaplanowanych akcji, o których przeprowadzaniu każdorazowo, co 
najmniej 21 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, organ gminy w sposób zwyczajowo 
przyjęty będzie informować mieszkańców gminy.  
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będzie przeprowadzane po 
uprzednim stwierdzeniu i pisemnym zaświadczeniu przez danego sołtysa sołectwa lub w razie jego 
nieobecności członka rady sołeckiej, na terenie którego dane zwierzę przebywało, iż zwierzę to nie 
ma właściciela.  
3. Powiadamianie mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, będzie polegało na 
rozplakatowaniu przez sołtysów obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, 
a także zamieszczeniu przez pracownika urzędu obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy. Obwieszczenia dokonuje organ gminy. Obwieszczenie to winno określać:  
1) termin wyłapywania bezdomnych zwierząt;  
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;  
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu;  
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.  
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt wymagać będzie ich humanitarnego traktowania, tj. 
uwzględniającego potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.  
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie wstrzymane w wypadku wystąpienia wścieklizny 
zwierząt na terenie gminy Dębe Wielkie do czasu jej wygaszenia.  
§ 4. Wójt Gminy Dębe Wielkie zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych 
zwierząt z przedsiębiorcą prowadzącym tego rodzaju działalność gospodarczą, mającym podpisaną 
umowę ze schroniskiem, które będzie przyjmować schwytane zwierzęta, zgodnie z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r. Podstawą zawarcia umowy z 
przedsiębiorcą jest procedura przetargowa w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  
§ 5. Podmiot dokonujący wyłapywania bezdomnych zwierząt jest zobowiązany przestrzegać 
następujących reguł:  
1. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.  
2. Zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną. 



3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska. 
Jeżeli istnieje konieczność przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do 
schroniska, podmiot wykonujący wyłapywanie musi o tym zdarzeniu powiadomić organ gminy 
oraz wskazać to miejsce.  
4. Transport zwierząt powinien odbywać się środkami do tego celu przystosowanymi, musi być 
prowadzony zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 
1002 z późn. zm.), a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 
2003r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt zamieszczonym w Dz.U. 
z 2003r. Nr 185, poz. 1809.  
§ 6. 1. W przypadku ustalenia opiekuna wyłapanego zwierzęcia, koszt jego wyłapania, utrzymania 
oraz zapewnienia mu opieki weterynaryjnej ponosi właściciel zwierzęcia w pełnej wysokości 
wydatków poniesionych przez gminę, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu 
pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.  
2. Były właściciel zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, może go odebrać ze schroniska w terminie 
14 dni od daty przyjęcia do schroniska. Po tym terminie zwierzę może być wydane osobie trzeciej, 
zainteresowanej opieką nad nim.  
§ 7. Schronisko zapewnia bezdomnym zwierzętom, dla których nie znalazło opiekuna, dożywotnią 
opiekę oraz pomoc weterynaryjną.  
§ 8. Środki na realizację wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymania na zasadach 
ustalonych ze schroniskiem są zabezpieczone w budżecie gminy Dębe Wielkie.  
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.  
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
 
 
 


