
 
UCHWAŁA Nr XV-5/2004  
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  
w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wołomin oraz rozstrzygania o 
dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.  
(Warszawa, dnia 23 lutego 2004 r.)  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z 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 1997r. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.), po 
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego 
przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Rada Miejska w Wołominie 
uchwala co następuje:  
 
§ 1. Uchwala się następujące zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wołomin 
oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami:  
1) Zwierzęta biegające samopas lub pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych, gdy nie ma 
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką stale dotąd pozostawały, 
traktowane będą jako bezdomne, wyłapywane i doprowadzane do uprawnionego punktu 
przetrzymywania zwierząt.  
2) Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób:  
a) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w 
szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa,  
b) okresowy - w odniesieniu do większych obszarów gminy Wołomin w miarę potrzeb.  
3) Do przeprowadzania wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wołomin jest 
uprawniony podmiot, spełniający wymogi § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), z którym gmina Wołomin zawarła umowę.  
4) Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz granice terenu, na którym będą one 
wyłapywane, każdorazowo będzie podany z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem do publicznej 
wiadomości.  
5) Zwierzęta umieszczone w punkcie przetrzymywania w wyniku ich złapania będą zwracane ich 
właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 
14 dni od złapania.  
W przypadku powtórnego schwytania tego samego zwierzęcia podstawą zwrotu będzie dodatkowo 
uiszczenie przez właściciela opłat, poniesionych przez gminę Wołomin z tytułu złapania i 
przetrzymywania zwierzęcia.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
 
 


