
UCHWAŁA Nr IV/30/07  
Rady Gminy Zblewo  
z dnia 16 lutego 2007 r.  
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Zblewo oraz dalszego z nimi postępowania.  
(Gdańsk, dnia 5 czerwca 2007 r.)  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 
2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462) oraz § 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i 
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zarząd Okręgu w 
Gdańsku, Koło w Starogardzie Gdańskim uchwala, co następuje:  
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy ma charakter stały i odbywać się będzie stosownie do 
napływających od mieszkańców informacji o bezdomnych zwierzętach.  
2. Po wyłapaniu, zwierzęta będą umieszczone w schronisku dla zwierząt.  
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zblewo do zawarcia umowy na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych 
zwierząt z podmiotem uprawnionym do wykonywania tego rodzaju czynności.  
§ 3. Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt, które znalazły się w schronisku po opłaceniu 
kosztów związanych z wyłapywaniem i pobytem w schronisku zgodnie z obowiązującymi cenami i opłatami za usługi 
świadczone przez schronisko.  
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.  
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.  
 
 


