
Święt.03.206.1926 

UCHWAŁA Nr IV/37/2003 
RADY GMINY SŁUPIA 

z dnia 30 czerwca 2003 r. 

w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy. 

(Kielce, dnia 27 sierpnia 2003 r.) 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 
1997r. Nr 111, poz. 724, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 715, z 2000r. Nr 12, poz. 136) 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie 
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 
dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. 
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) po uzgodnieniu z 
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Końskich - Rada Gminy Słupia uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwierzętami bezdomnymi określa się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 
innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawały. 

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter okresowy. 

§ 3. Na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt podane 
zostaną do publicznej wiadomości w formie rozplakatowania następujące dane: 
 1. termin wyłapywania, 
 2. granice terenu, na którym zwierzęta bezdomne będą wyłapywane, 
 3. nazwa podmiotu wykonującego wyłapywanie, 
 4. adres miejsca, w którym zwierzęta będą przetrzymywane do czasu odwiezienia ich do schroniska, 
 5. adres schroniska, w którym zwierzęta zostaną umieszczone po wyłapaniu. 

§ 4. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie zajmował się podmiot gospodarczy na podstawie 
umowy zawartej z Wójtem Gminy. 

§ 5. Urządzenia i środki używane przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, nie mogą stanowić 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpień. 

§ 6. 1. Zwierzęta bezdomne, a w szczególności psy będą przetrzymywane w schronisku przez 14 dni 
od daty ich dostarczenia. 

2. Po terminie o którym mowa w pkt. 1 zwierzęta bezdomne mogą być sprzedane lub uśpione. 

§ 7. W terminie o którym mowa w § 6 pkt 1 właściciele zwierząt mają prawo ich odebrania ze 
schroniska po uiszczeniu stosownych opłat. 

§ 8. Dopuszczalne jest przeprowadzenie zabiegów uśpienia bez odwożenia do schroniska na 
zwierzętach uznanych za agresywne powodujące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz 
kalekich i nieuleczalnie chorych po stwierdzeniu takiej potrzeby przez Lekarza Weterynarii. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia. 



§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. 
 


