
                                                             Załącznik do uchwały Nr V/62/03 
                                                              Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 
                                                              z dnia 28 kwietnia 2003 r.  
 
ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYŁAPANYMI ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  
 
 
1. Wyłapywaniu  podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które  uciekły, 

zbłąkały się  lub zostały porzucone przez człowieka a nie istnieje możliwość 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd 
pozostawało, zwane w  dalszej części zwierzętami  bezdomnymi.  

 
2. Zatrzymane bezdomne zwierzęta umieszcza się w schronisku dla zwierząt, z 

którymi burmistrz zawrze odpowiednia umowę. 
 
3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych  przeprowadza schronisko dla zwierząt lub 

przedsiębiorca  prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, z którym  została  
zawarta umowa  na wykonanie tej czynności.  

 
4. Wyłapane zwierzęta przewiezione do schroniska dla zwierząt podlegają 

następującym czynnościom i zabiegom: 
a) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną, 
b) pomocy lekarsko-weterynaryjnej, w razie konieczności,  
c) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym  na kwarantannę, 
d) uśpieniu w przypadku, gdy zajdą przesłanki określone w ustawie o ochronie 

zwierząt. 
e) zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie, a w miarę posiadanych środków 

przeciwko innym chorobom zakaźnym.   
5. Schronisko dla zwierząt uprawnione będzie do sprzedaży  bądź oddania  

nieodpłatnie pod opiekę  wyłapanych zwierząt  po upływie  14 dni od dnia 
wyłapania.  

 
6. Wyłapane zwierzęta wydawane będą ich właścicielom  po uiszczeniu kosztów 
      poniesionych przez schronisko do dnia ich wydania, związanych z: 

a) wyłapaniem  i transportem, 
b) utrzymaniem, 
c) leczeniem i innymi zabiegami.  

 
7. Wolno żyjące koty nie podlegają wyłapywaniu za wyjątkiem działań zmierzających 

do ich sterylizacji.  
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                    (-) Czesław Langowski  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                U z a s a d n i e n i e  
 
 
        Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.  Nr 111, poz. 724, 
zm.: Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 
136; z 2001 r. Nr 3, poz. 21; Nr 111 poz. 1194; z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) nakłada 
na gminy obowiązek  zapewnienia opieki bezdomnym  zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie.  
 
        Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu 
z tymi zwierzętami może odbywać się  wyłącznie na mocy uchwały rady gminy 
podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu 
opinii  upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt.   
 
 
 


