
             
Uchwała Nr XXVII/170/04 
Rady Gminy Dobromierz 
z dnia 4 listopada 2004r. 

 
 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych pozbawionych opieki psów na 
terenie gminy Dobromierz. 

 
 
       Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. z 2003, Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), 
Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Określa się zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych na 
terenie gminy Dobromierz i zapewnienia im opieki. 
 

§ 2 
 

1. Odłowieniu w pierwszej kolejności podlegają zwierzęta agresywne, 
stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, które uciekły, zabłąkały się 
lub zostały porzucone przez człowieka, gdy nie istnieje możliwość ustalenia 
ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką przebywały. 

2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta a w szczególności psy będą wyłapywane po 
stwierdzeniu, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się 
i stwarza zagrożenie dla porządku publicznego. 

 
§ 3 

 
1. Termin i sposób wyłapywania zwierząt bezdomnych będzie ogłoszony w sposób 

zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń na 21 dni przed planowym wyłapywaniem. 
2. Wyłapywanie zwierząt i opieka nad nimi przeprowadzana będzie w drodze 

zlecenia tej czynności uprawnionemu podmiotowi, z którym Gmina zawrze 
stosowną umowę. 

3. Teren objęty wyłapywaniem to teren Gminy Dobromierz. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 

Jolanta Nitarska 



 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie do 
 

Uchwały Nr XXVII/170/04 
Rady Gminy Dobromierz 
z dnia 4 listopada 2004r. 

 
 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych pozbawionych opieki psów na terenie 

gminy Dobromierz. 
 
Ustawa o ochronie zwierząt obliguje Gminę do zapewnienia opieki nad zwierzętami oraz 
odławiania bezdomnych psów. Zgodnie z przepisami ustawy odławianie i sposób 
postępowania winna określać uchwała Rady Gminy. Przedmiotowa uchwała określa sposób i 
podmiot, który na zlecenie Gminy zajmie się odławianiem bezdomnych zwierzą. 
Tekst uchwały uzgodniono z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz zaopiniowano 
pozytywnie przez Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt w Świdnicy. 
 


