
 
UCHWAŁA Nr VII/41/2003  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE  
z dnia 26 marca 2003 r.  
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łochów.  
(Warszawa, dnia 2 czerwca 2003 r.)  
 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Nr 142, z 
2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) a także § 2 i § 3 rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii Rada Miejska w Łochowie uchwala co następuje:  
 
§ 1. Postanawia się o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt na terenie gminy Łochów.  
 
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.  
 
§ 3. 1. O akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt Burmistrz Łochowa podaje do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty: przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach, 
mieście Łochowie, Urzędzie Miejskim, w prasie lokalnej na 21 dni przed planowanym terminem;  
a) termin ich wyłapywania,  
b) granice terenu na którym będą wyłapywane,  
c) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapywaniu,  
d) podmiot wykonujący wyłapywanie.  
2. Termin powiadamiania o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt nie obowiązuje w przypadku 
stwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub podejrzenie chorób zakaźnych zwierząt 
zwalczanych z urzędu oraz w przypadku zwierząt zachowujących się w sposób agresywny.  
 
§ 4. Burmistrz Łochowa zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt z 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w tym zakresie, którą sam prowadzi lub ma 
podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.  
 
§ 5. Środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt będą zabezpieczone w budżecie gminy na 2003 
rok.  
 
§ 6. 1. Podmiot prowadzący wyłapywanie zwierząt bezdomnych zobowiązany będzie używać do 
tego celu urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie 
zadają im cierpienia.  
2. Przewóz zwierząt bezdomnych powinien spełniać warunki określone w ustawie o ochronie 
zwierząt oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.  
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.  
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
 
 


