
Rada Gminy 
Kościerzyna 

UCHWAŁA Nr  V / 175 / 04  

Rady Gminy Kościerzyna 

z dnia 30 czerwca 2004 roku 
 

w sprawie: określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 

Kościerzyna  

  
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jednolity tekst z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm., ost. zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806) oraz na podstawie art. 11, ust.1 i 3 Ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. z 2003 r. Nr 106, poz. 1008 z późn. 
zmianami, ost.zm. z 2004 r., Dz.U. Nr 96, poz. 959) – po zasięgnięciu opinii, Rada Gminy 
Kościerzyna uchwala co następuje: 

 
§ 1  

Uchwała reguluje zasady wyłapywania zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, zwanych dalej w uchwale „zwierzętami bezdomnymi” z 

wyłączeniem zwierząt gospodarskich.  

 

§ 2 

Wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku będzie 

realizowane przez wyspecjalizowanego przedsiębiorcę spełniającego wymogi ustawy o 

ochronie zwierząt, z którym Wójt zawrze stosowną umowę.  

 

§ 3 

Wyłapywanie zwierząt ma charakter okresowy.  

§ 4 

Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska 

określonego w umowie z przedsiębiorcą wyłapującym zwierzęta.  

 

§ 5 

1. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą 
stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

2. Przy wyłapywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona 
będzie pomoc lekarsko-weterynaryjna. 



3. Środki transportowe do przewozu zwierząt bezdomnych muszą spełniać warunki o 
których mowa w art.24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. 

 

§ 6 

1. Informacja o planowanym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt będzie podawana do 

publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty , co najmniej 21 dni przed terminem 

wyłapywania. 

2. Informacja zawierać będzie: 

1. termin wyłapywania bezdomnych zwierząt, 

2. granice terenu, na którym odbywać się będzie wyłapywanie, 

3. adres schroniska, gdzie umieszczane będą zwierzęta, 

4. nazwę z danymi teleadresowymi przedsiębiorcy dokonującego wyłapywania zwierząt 

bezdomnych. 

 

§ 7 
Koszt wyłapania zwierzęcia w przypadku, gdy znany jest właściciel ponosić będzie 

właściciel. 

§ 8 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Kościerzyna. 
 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna. 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego. 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

mgr inż. Zygmunt Szulist 


