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UCHWAŁA Nr XII/47/2007 
RADY GMINY W BAŁTOWIE 

z dnia 21 września 2007 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienia 
dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym 

(Kielce, dnia 22 listopada 2007 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 11 i ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i po 
zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd 
Główny w Warszawie, Rada Gminy w Bałtowie uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bałtów. 

§ 2. Ilekroć jest mowa o: 
Zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to 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 dotychczas pozostawało, 
Podmiocie wyłapującym - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, do której zadań statutowych 
należy wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, z 
którym organ gminy zawrze umowę na prowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych, 
Ustawę - należy rozumieć Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. Z 
2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), 
Organie gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Bałtów. 

§ 3. Przepisy niniejsze mają odpowiednie zastosowanie w przypadku doraźnego wyłapywania 
bezdomnych zwierząt, a w szczególności na skutek interwencji mieszkańców lub otrzymania informacji o 
wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. 

§ 4. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych finansowane jest z budżetu gminy Bałtów. 

§ 5. 1. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy zostanie zawarta umowa z podmiotem 
posiadającym stosowne zezwolenie. 

2. Umowa, o której mowa w ust 1 winna zawierać: 
- wskazanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, 
- określenie środków do przewozu zwierząt, 
- zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej, 
- określenie dokładnych zasad i warunków humanitarnego postępowania ze zwierzętami w czasie 

wyłapywania i przewozu przez podmiot, któremu zlecono wyłapywanie. 

§ 6. Używane do wyłapywania zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

§ 7. Przy przeprowadzeniu wyłapywania, podmiot wyłapujący może korzystać z pomocy służb 
weterynaryjnych oraz innych instytucji zajmujących się z mocy prawa zapewnieniem porządku 



publicznego i bezpieczeństwa publicznego. 

§ 8. 1. Wyłapywane bezdomne zwierzęta zostaną przewiezione niezwłoczne do schroniska dla 
zwierząt, z którymi Gmina ma podpisaną umowę o zapewnieniu dalszej opieki wyłapanym zwierzętom 
bezdomnym. 

2. Transport zwierząt będzie odbywał się środkami transportu do tego przystosowanymi i będzie 
prowadzony przy zachowaniu warunków określonych w art. 24 ustawy. 

3. Schronisko dla bezdomnych zwierząt, o których mowa w ust. 1 zostanie wybrane przez Wójta 
Gminy i świadczyć będzie usługi na podstawie zawartej umowy. 

§ 9. 1. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, iż zwierze jest chore albo zachowuje się agresywnie, 
mogą być podjęte pod nadzorem lekarza weterynarii środki szczególne, z zachowaniem zasad 
określonych w ustawie. 

2. Dopuszczalne jest przeprowadzenie zabiegów eutanazji bez odwożenia do schroniska na 
zwierzętach uznanych za agresywne i niebezpieczne oraz kalekich i nieuleczalnie chorych. 

3. Zabiegi eutanazji wykonywane będą w sposób humanitarny przez lekarza weterynarii zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

§ 10. Bezdomne zwierzęta, a w szczególności psy, będą miały zapewnioną dalszą opiekę. Po 14 
dniach psy, a po 5 dniach od wyłapania koty mogą zostać sprzedane lub wydane do adopcji. 

§ 11. 1. Właściciele wyłapywanych zwierząt mają prawo do ich odbioru ze schroniska, po 
uwiarygodnieniu prawa własności, zawsze na podstawie pisemnego oświadczenia. 

2. W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane kosztami wyłapania, 
utrzymania oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej obciążony będzie właściciel, w wysokości wydatków 
poniesionych przez gminę. 

§ 12. Na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem każdej akcji wyłapywania zwierząt zostanie podana 
do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń informacja zawierająca: 

- termin wyłapywania, 
- granicę terenu, na którym będzie wyłapywanie, 
- nazwę podmiotu wykonującego wyłapywanie, 
- adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu. 

§ 13. Podmiot prowadzący schronisko informuje organ Gminy o podjętych działaniach w ciągu 
jednego miesiąca od przeprowadzenia wyłapywań oraz składa roczne informacje zawierające dane o: 
ilości wyłapanych zwierząt, ich gatunku, rasie, maści, orientacyjnym wieku. 
Roczne informacje składa się w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku za który powstał 
obowiązek sporządzenia sprawozdania. 

§ 14. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej uchwały będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 


