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UCHWAŁA NR III/23/2011
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Odrzywół oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), 
po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Przysusze Rada Gminy Odrzywół uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Odrzywół odbywać się będzie według obowiązujących zasad: 

1. Zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu niniejszej uchwały, są te zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się 
lub zostały porzucone przez człowieka i stwarzają zagrożenie dla otoczenia, a nie istnieje możliwość ustalenia w chwili odłowienia 
zwierzęcia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką stale dotąd pozostawały. 

2. Bezdomne zwierzęta, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Odrzywół, wyłapywane będą przez podmiot gospodarczy, 
spełniający wymogi, określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 Nr 116, poz. 753), na podstawie stosownej umowy, 
zawartej pomiędzy tym podmiotem, a Wójtem Gminy Odrzywół. Zwierzęta będą wyłapywane przez w/w podmiot po uprzednim 
stwierdzeniu takiej konieczności przez pracownika Gminy. 

3. Wyłapane zwierzęta bezdomne będą przewożone i umieszczane w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w miejscu tymczasowego 
przetrzymywania, z którym Gmina zawrze umowę. 

4. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną, zgodnie z zaleceniem 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób: 

a) stały – stosownie do napływających od mieszkańców gminy informacji o bezdomnych zwierzętach - przez cały rok 

b) okresowy – w odniesieniu do większych obszarów Gminy Odrzywół w miarę potrzeb, 

c) termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt, granice terenu, na którym będą one wyłapywane, adres miejsca tymczasowego 
przetrzymywania oraz podmiot wykonujący wyłapywanie, każdorazowo będzie podany co najmniej z 21 - dniowym wyprzedzeniem do 
publicznej wiadomości. 

§ 3. 1. Zwierzęta umieszczone w schronisku bądź miejscu tymczasowego przetrzymywania, będą zwracane ich właścicielom po 
udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia. Podstawą zwrotu zwierzęcia 
będzie dodatkowo uiszczenie przez właściciela opłat poniesionych przez Gminę Odrzywół z tytułu wyłapania i przetrzymywania zwierzęcia. 

2. Zwierzęta bezpańskie, nieodebrane w terminie 15 dni przez właścicieli, będą przeznaczane przez Gminę Odrzywół do adopcji dla 
osób trzecich. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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