
 
UCHWAŁA Nr XXIX/194/2002  
RADY GMINY W POŚWIĘTNEM  
z dnia 30 kwietnia 2002 r.  
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Poświętne i zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom.  
(Warszawa, dnia 25 czerwca 2002 r.)  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) art. 22 ustawy z dnia 24 
kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji 
Weterynaryjnej (t.j. Dz.U z 1999r. Nr 66, poz. 752) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w/s zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) - Rada Gminy w Poświętnem ustala co następuje: 
 
§ 1. Postanawia się o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt na terenie gminy Poświętne.  
 
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.  
 
§ 3. O akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt organ gminy podaje do publicznej wiadomości w 
sposób zwyczajowo przyjęty przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach, Urzędzie Gminy 
Poświętne, 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 wyłapaniu,  
d) podmiot wykonujący wyłapanie.  
 
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie wykonywane w oparciu o umowę z lekarzem 
weterynarii, który ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.  
2. Wyłapywanie psów będzie wstrzymane w wypadku wystąpienia wścieklizny na terenie gminy do 
czasu jej wygaszenia.  
 
§ 5. Środki na realizację wyłapywania bezdomnych zwierząt są zabezpieczone w budżecie gminy 
Poświętne - dz. 900 r. 911 § 4210.  
 
§ 6. Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.  
 
§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
 
 


