
 
UCHWAŁA Nr XX/150/2005  
RADY GMINY GARWOLIN  
z dnia 28 listopada 2005 r.  
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Garwolin.  
(Warszawa, dnia 11 grudnia 2005 r.)  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z 
późn.zm.),§ 2, 3, 4 i 6 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), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Garwolinie oraz po 
zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Rada Gminy postanawia, co 
następuje:  
§ 1. Za zwierzęta bezdomne w rozumieniu uchwały uważa się zwierzęta domowe lub gospodarskie, 
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.  
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Garwolin ma charakter stały.  
§ 3. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie 
przeprowadzonego wyłapywania, koszty jego przetrzymania oraz zapewnienia mu w tym czasie 
opieki weterynaryjnej, ponosi jego posiadacz w wysokości ustalonej przez schronisko według 
obowiązującego cennika.  
§ 4. Zwierzęta umieszczone w schronisku, będą zwracane ich właścicielom, po uiszczeniu opłat 
określonych w § 3.  
§ 5. Koszty umieszczenia zwierząt w schronisku, co do których nie ustalono właściciela, pokrywane 
będą z budżetu gminy.  
§ 6. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie zajmował się podmiot posiadający odpowiednie 
zezwolenie na świadczenie tego typu usług.  
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garwolin.  
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
 
 
 


