
 
UCHWAŁA Nr 264/2002  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 15 lutego 2002 r.  
w sprawie zasad wyłapywania zwierząt bezdomnych.  
(Gdańsk, dnia 7 marca 2002 r.)  
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 
74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r., Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 
113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r., Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.1126, z 2000 r., Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 
552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r., Nr 45, poz. 497) oraz art. 11, ust. 1 
i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 1997 r. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje:  
§ 1. 1. Uchwała reguluje zasady wyłapywania zwierząt bezdomnych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka zwanych dalej w uchwale "zwierzętami bezdomnymi".  
2. Koszt wyłapania zwierząt bezdomnych, właściciele lub osoba, pod której opieką zwierzę do tej pory przebywało jest 
znany, ponoszą ci właściciele i te osoby.  
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie miało charakter okresowy.  
§ 3. Zobowiązuje się Zarząd Miejski do podania informacji o planowanym terminie rozpoczęcia wyłapywania zwierząt 
bezdomnych (do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty) - na co najmniej 21 dni przed tym terminem. 
Informacja winna zawierać:  
1) termin wyłapywania zwierząt bezdomnych,  
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta bezdomne,  
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po ich wyłapaniu,  
4) przedsiębiorca dokonujący wyłapywania zwierząt bezdomnych.  
§ 4. Wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku będzie wykonane przez 
przedsiębiorcę, z którym zostanie zawarta umowa. Zawarcie umowy uzależnione jest od uprzedniego dokonania 
sprawdzenia, czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawy o ochronie zwierząt.  
§ 5. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska lub do wskazanego miejsca 
przetrzymywania zwierząt (przed przewiezieniem do schroniska) określonego w umowie z przedsiębiorcą wyłapującym 
zwierzęta.  
§ 6. Używanie przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych, urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia 
i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.  
§ 7. Środki transportowe do przewozu zwierząt muszą spełniać warunki o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy o 
ochronie zwierząt.  
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Nowym Stawie.  
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.  
 
 


