
UCHWAŁA NR 115/04 
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 20 grudnia 2004 r. 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Strzegom oraz 
rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) po 
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Świdnicy i po zasięgnięciu opinii 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Świdnicy, Rada Miejska w 
Strzegomiu uchwala, co następuje: 

§ 1.1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Strzegom przeprowadzane 
będzie okresowo, co najmniej raz w roku i w zależności od potrzeb. 

2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub 
innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały. 

       § 2. 1. Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu 
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Strzegomiu, zarządców i administratorów 
nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają 
się i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania 
czynności wyłapywania w obecności funkcjonariuszy Straży Miejskiej w sposób sprawny i 
niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 3. 1. Informacja o terenie, na którym będą wyłapywane zwierzęta oraz o podmiocie 
wykonującym wyłapywanie i adresie schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt 
po wyłapaniu, będzie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszeń na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, oraz sołectwach na 21 dni przed 
planowanym terminem wyłapywania zwierząt. Informacja taka zostanie przekazana w formie 
pisemnej Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii i organizacji, której statutowym celem 
działań jest ochrona zwierząt z zastrzeżeniem ust.2. 

2. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności ze względu na agresywność 
zwierząt stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, podejrzenia o 
chorobę zakaźną, zwierzęta bezdomne mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie 
Burmistrza Strzegomia bez podania informacji do publicznej wiadomości. W razie zaistnienia 
podejrzenia o chorobę zakaźną, o wyłapywaniu zwierząt zostanie bezzwłocznie 
powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii.  

§ 4. 1. Z podmiotem wykonującym wyłapywanie zwierząt zostanie zawarta umowa na 
przeprowadzanie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Strzegom. 



2.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą w tym zakresie, posiadający zezwolenie na prowadzenie 
działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, dysponujący odpowiednimi 
urządzeniami i środkami do   wykonywania  usług,  zapewniający   warunki  określone  w   
obowiązujących   przepisach. 

3. Wyłapywane z terenu gminy zwierzęta będą umieszczane w schronisku, z wyjątkiem 
zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie wścieklizną i 
wymaga bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami 
przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji. 

§ 5. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane 
ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym również 
opieki weterynaryjnej. 
          

              § 6. Uchwałę ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu oraz  poszczególnych sołectwach.   

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
W STRZEGOMIU 

 
STANISŁAW SITARZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr 115/04 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 20 grudnia 2004 r. 

 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Strzegom oraz 
rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi 

 
 
 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 
własnych gminy. Szczegółowe zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt 
domowych lub gospodarskich określone są w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz.753). 
Uregulowanie postępowania z bezdomnymi zwierzętami zapewni większe bezpieczeństwo  
i porządek na terenie naszej gminy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


