
Uchwała Nr XII/94/2007  
Rady Gminy Pokój  
z dnia 17 grudnia 2007 r.  
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pokój oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z 
nimi  
(Opole, dnia 29 stycznia 2008 r.)  
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. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 r. Nr 106 
poz. 1002 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753), po uzgodnieniu z 
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Namysłowie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Opolu, Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:  
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pokój ma charakter:  
a) stały na podstawie pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub 
powodujących zagrożenie bezpieczeństwa,  
b) okresowy, raz do roku - w odniesieniu do większych obszarów Gminy.  
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu upoważnionych przez Wójta Gminy 
Pokój osób, zarządców, administratorów nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie 
przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i innych osób oraz porządku publicznego.  
§ 2. 1. Informacja o:  
1) terminie okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt;  
2) granicach terenu, na którym będą one wyłapywane;  
3) adresie schroniska, w którym zwierzęta zostaną umieszczone;  
4) podmiocie wykonującym wyłapywanie zwierząt będzie każdorazowo podana do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty, na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt.  
2. W przypadku urzędowego stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt, zwalczanych z urzędu, między innymi 
wścieklizny, ust. 1 nie stosuje się.  
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone przez przedsiębiorcę posiadającego właściwe 
zezwolenie lub podmiot prowadzący schronisko, z którym Wójt Gminy Pokój zawrze stosowną umowę.  
§ 4. 1. Wyłapywanym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko - weterynaryjna.  
2. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt, z którym Wójt Gminy Pokój zawrze 
stosowną umowę, gdzie będą podlegały następującym zabiegom:  
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,  
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,  
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.  
3. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie przeprowadzonego wyłapywania 
bezdomnych zwierząt, koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej 
ponosi właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego 
dozoru.  
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.  
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 


