
UCHWAŁA Nr 145/99 
Rady Miejskiej w Kielcach 

z dnia 11 marca 1999r. 
 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. 
 
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261 Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, 
z 1997r Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i r 123, poz.775, 
oraz z 1998r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz.1126/, art. 11 ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997r o 
ochronie zwierząt /Dz.U. Nr 111, poz. 724 i z 1998r Nr 106, poz. 668/ oraz § 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt /Dz. U. Nr 116, poz. 753 z 1998r./i po uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Kielcach i zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami w Kielcach Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone na terenie miasta Kielc ma charakter stały. 
 

§ 2. 
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 
Kielcach ul. Ściegiennego 203 tel. 361-67-24, zwane dalej "Schroniskiem", prowadzone przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach. 
 

§ 3. 
Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im zbędnego cierpienia. 
 

§ 4. 
Bezpańskie zwierzęta po wyłapaniu przetrzymywane będą w schronisku przez okres 
minimum: 
a/ psy - 14 dni, 
b/ koty - 5 dni. 
 

§ 5. 
Właściciele złapanych zwierząt mają prawo do ich odebrania ze Schroniska po uiszczeniu 
stosownych opłat. ustalonych w cenniku i pobieranych przez Schronisko. 
 

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 
 

§ 7. 
Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, a 
także przez ogłoszenie w lokalnej prasie. 
 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 1999r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Rupniewski 


