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UCHWAŁA NR XL/303/10
RADY GMINY SPYTKOWICE

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Spytkowice oraz zapewnienia opieki 
wyłapanym zwierzętom 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, 
poz. 1002 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
w Wadowicach oraz po zasięgnięciu opinii Krakowskiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami 

Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta domowe lub gospodarskie, w szczególności psy, które uciekły, zabłąkały 
się lub zostały porzucone przez człowieka a nie ma natychmiastowej możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

§ 2. 

1)Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie gminy Spytkowice ma charakter okresowy i odbywać się będzie 
z inicjatywy Wójta Gminy Spytkowice w przypadku stwierdzenia zagrożenia, bądź interwencyjnie po uzyskaniu 
zgłoszenia o występującym zagrożeniu bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz w przypadku gdy dotyczy 
ono zwierząt chorych lub rannych. 

2)W razie podejrzenia o chorobę zakaźną o wyłapywaniu zwierząt zostanie bezzwłocznie powiadomiony 
Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

§ 3. 

Wójt Gminy Spytkowice po dokonaniu analizy aktualnych potrzeb na określonym terenie, poda do publicznej 
wiadomości w formie obwieszczenia co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt 
bezdomnych informację na temat: 

a) terminu wyłapywania, 

b) terenu, na którym będą wyłapywane, 

c) adresu schroniska, w którym zostaną umieszczone zwierzęta po wyłapaniu, 

d) nazwy podmiotu wykonującego wyłapywanie. 

§ 4. 

1)Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport oraz umieszczenie w schronisku będzie przeprowadzane przez 
podmiot posiadający decyzję wydaną przez własicwego Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą 
spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia tego rodzaju działalności, z którym Wójt 
Gminy Spytkowice zawrze umowę. 

2)Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów obejmują: 

a) przeprowadzenie wyłapywania przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa, 

b) niezwłoczne przewiezienie wyłapanych zwierząt do schroniska, 

c) zapewnienie w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej. 
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3)Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich 
życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

§ 5. 

1)Wyłapywane zwierzęta będą niezwłocznie umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt działającego na 
podstawie decyzji wydanej przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, potwierdzającej uprawnienia do 
prowadzenia tego rodzaju działalności, z którym Gmina Spytkowice posiada zwarta umowę. 

2)Informacja dotycząca adresu schroniska, w którym będą umieszczone zwierzęta po ich wyłapaniu dostępna 
będzie w Urzędzie Gminy w Spytkowicach. 

§ 6. 

Osoby, pod opieką których uprzednio pozostawały wyłapane zwierzęta powinny je odebrać ze schroniska dla 
zwierząt po okazaniu dokumentów wskazujących na uprzednie posiadanie zwierzęcia oraz po uiszczeniu kosztów 
związanych z ich wyłapaniem i utrzymaniem, w wysokości wydatków poniesionych przez Gminę. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Spytkowice 

mgr Zenon Szewczyk


