
 
UCHWAŁA Nr LI/737/06  
RADY MIASTA W STALOWEJ WOLI  
z dnia 3 marca 2006 r.  
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stalowa Wola  
(Rzeszów, dnia 4 kwietnia 2006 r.)  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami), a także Rozporządzenia 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 oraz po 
zasięgnięciu opinii Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, Rada Miasta Stalowej Woli uchwala, co 
następuje:  
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stalowa Wola prowadzone będzie jako działanie o charakterze 
okresowym i interwencyjnym.  
§ 2. Wyłapywaniu podlegać będą bezdomne zwierzęta domowe, tj. zwierzęta które uciekły, zabłąkały się lub zostały 
porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 
zwierzęta dotąd pozostawały.  
§ 3. 1. Termin okresowego wyłapywania zwierząt oraz granice terenu, na którym będą wyłapywane wyznaczony 
zostanie odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Stalowej 
Woli.  
2. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem 
wyłapywania zwierząt przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.  
3. W zarządzeniu podane zostaną następujące informacje:  
1) termin wyłapywania,  
2) granice terenu, na którym zwierzęta będą wyłapywane,  
3) nazwa podmiotu wykonującego wyłapywanie,  
4) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie bezdomnych zwierząt.  
§ 4. 1. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów prowadzić będą na 
podstawie zawartej umowy jednostki posiadające zezwolenie Gminy w zakresie działalności ochronnej przed 
bezdomnymi zwierzętami.  
2. Wychwycone zwierzęta przewożone będą i oddane pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, którego 
siedziba zostanie ustalona każdorazowo z jednostką prowadzącą wyłapywanie bezdomnych zwierząt przed kolejną 
akcją.  
3. Każdorazowo przy organizacji okresowego wyłapywania zwierząt bezdomnych będzie powiadomiony Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli.  
§ 4. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może być prowadzone wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wychwytywanych zwierząt, a także nie będzie zadawać im 
cierpienia.  
§ 5. 1. Transport zwierząt bezdomnych winien odbywać się środkiem transportu dopuszczonym do użycia w transporcie 
zwierząt decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.  
2. Do transportu zwierząt mogą być zatrudnieni kierowcy i konwojenci posiadający kwalifikacje niezbędne do 
transportu zwierząt, potwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.  
§ 6. Zabrania się nadmiernego zagęszczenia transportowanych zwierząt.  
§ 7. Przepisu § 5 i § 6 nie stosuje się do transportu pojedynczych zwierząt przewożonych pod opieką osoby fizycznej 
odpowiedzialnej za te zwierzęta.  
§ 8. 1. Samochód do przewozu zwierząt wyłapanych pełnił będzie funkcję karetki udzielającej na miejscu doraźnej 
pomocy rannemu lub choremu zwierzęciu i posiadał na swym wyposażeniu: nosze, materiały opatrunkowe, zestaw 
podstawowych środków farmakologicznych.  
2. Zwierzętom chorym lub rannym należy niezwłocznie zapewnić pomoc weterynaryjną.  
§ 9. 1. Wydawanie zwierząt wyłapanych zgłaszającym się po nie właścicielom następuje odpłatnie.  
2. Wydawanie zwierząt w dniu prowadzenia akcji odbywać się będzie w siedzibie Straży Miejskiej do godz. 1800, a po 
tym terminie w Schronisku, do którego będą kierowane zwierzęta w okresie do 2 tygodni od daty prowadzenia 
wyłapywania.  
3. Inne wyłapywane zwierzęta bezdomne dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie 2 
tygodni obserwacji zostaną zakwalifikowane do wydania osobom chętnym w ich nabyciu.  
4. Właściciel w przypadku wydania zwierzęcia w siedzibie Straży Miejskiej pokrywa koszty związane z wyłapaniem 
zwierzęcia (koszty jednostki prowadzącej akcję i Straży Miejskiej oraz obsługi weterynaryjnej) a w przypadku odbioru 
w Schronisku dodatkowo koszty transportu wraz z kosztami jego utrzymania w schronisku do czasu wydania 
zwierzęcia.  
§ 10. W przypadku podejrzenia wścieklizny u zwierząt, a w szczególności u takich, które zaatakowały i pogryzły 
człowieka następuje ich natychmiastowe wyłapanie oraz powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej 
Woli i lekarza weterynarii wyznaczonego do czynności urzędowych na terenie miasta Stalowej Woli.  
§ 11. Kontrolę przestrzegania zapisów niniejszej uchwały w zakresie prowadzenia czynności wyłapywania i transportu 
zwierząt do Schroniska sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz pracownicy Straży Miejskiej i Urzędu Miasta 
Stalowej Woli posiadający imienne upoważnienia Prezydenta Miasta Stalowej Woli. 



§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta oraz opublikowaniu w 
prasie lokalnej.  
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.  
§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.  
 
 
 


