UCHWAŁA Nr XXXI/133/06
RADY GMINY W SOBIENIACH JEZIORACH
z dnia 4 września 2006 r.
w sprawie określenia zasad i warunków wyłapywania i transportowania bezdomnych zwierząt na
terenie gminy Sobienie Jeziory oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.
(Warszawa, dnia 26 października 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3, art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr
106, poz. 1002 z późn. zm.), rozporządzenia 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 oraz po zasięgnięciu opinii
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Rada Gminy w Sobieniach Jeziorach uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwierzęta bezdomne podlegają wyłapywaniu i umieszczaniu w schronisku dla zwierząt, z
którym gmina lub przedsiębiorca ma podpisaną umowę o zapewnienie dalszej opieki wyłapanym
zwierzętom lub oddaniu na przetrzymanie osobie, która daje rękojmię sprawowania należytej
opieki.
§ 2. 1. Zwierzęta uznane za bezdomne, podlegają zwrotom poprzednim właścicielom na ich
wniosek po zapłacie poniesionych faktycznych kosztów ich utrzymania.
2. Do kosztów utrzymania zalicza się:
a) koszty wyłapywania,
b) koszty transportu,
c) bezpośrednie koszty utrzymania w schronisku dla zwierząt bezdomnych.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter okresowy.
§ 4. 1. O akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt wójt gminy informuje w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gminy na 21 dni przed planowanym terminem. Ogłoszenie powinno zawierać:
a) termin wyłapywania zwierząt,
b) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
c) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapywaniu,
d) podmiot wykonujący wyłapywanie.
2. Termin powiadamiania nie obowiązuje w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii chorób zakaźnych zwierząt, zwalczanych z urzędu, między
innymi wścieklizny oraz przypadku zwierząt zachowujących się w sposób agresywny.
§ 5. 1. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów,
obejmują przeprowadzenie wyłapywania, przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku
przez podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, z
którym Wójt zawrze stosowną umowę.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
a) wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane,
b) określenie środków do przewozu zwierząt,
c) zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
d) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.
§ 6. Używane urządzenia i środki nie będą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia ani zadawać
cierpienia wyłapanym zwierzętom.
§ 7. Transport bezdomnych zwierząt do schroniska odbywać się będzie niezwłocznie po ich
wyłapaniu, środkami do tego celu przystosowanymi i z zachowaniem odpowiednich warunków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobienie Jeziory.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

