
 
UCHWAŁA Nr IV/36/2007  
Rady Gminy Stare Pole  
z dnia 27 lutego 2007 r.  
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.  
(Gdańsk, dnia 30 marca 2007 r.)  
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 
2006 r. Nr 249, poz. 1830) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uchwala się, co następuje:  
§ 1. Na terenie Gminy Stare Pole wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:  
1) stałe na interwencję,  
2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.  
§ 2. Wyłapywaniem objęte są bezdomne zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, 
a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.  
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez podmiot prowadzący schronisko lub 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, z którym zostanie zawarta umowa.  
§ 4. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w 
sołectwach informację o planowanym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt zgodnie z przepisami wykonawczymi do 
ustawy o ochronie zwierząt  
§ 6. Właściciele oraz osoby pod opieką których pozostawały wyłapane zwierzęta mogą je odebrać w terminie 14 dni od 
dnia ich wyłapania po okazaniu dowodu przeprowadzenia obowiązkowych szczepień oraz po uiszczeniu kosztów 
związanych z ich pobytem w schronisku, zgodnie z obowiązującym w tym schronisku regulaminem i cennikiem opłat. 
§ 7. W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela złapanego i umieszczonego w schronisku zwierzęcia, dalsze 
postępowanie z nim będzie odbywać się zgodnie z regulaminem obowiązującym w schronisku, w którym zwierzę 
przebywa.  
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.  
 
 
 


