
UCHWAŁA Nr 23/V/2011 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 22 lutego 2011 r. 
 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt 
na obszarze Miasta Podkowy Leśnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) w zw. 
 z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.  
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), 
w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pruszkowie, Rada Miasta Podkowy 
Leśnej uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Podkowa Leśna ma charakter: 
a) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń interwencyjnych dotyczących 

pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących 
zagroŜenie dla otoczenia, 

b) okresowy - przeprowadzane w przypadkach przebywania na danym obszarze takiej ilości 
bezdomnych zwierząt, która stanowi  zagroŜenie dla bezpieczeństwa lub dla utrzymania 
czystości i porządku. 

2. Definicję zwierząt bezdomnych zawiera  art.4 pkt 16 w/cyt. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). 

§ 2. 

1. Burmistrz  Miasta  ustala termin i obszar wyłapywania zwierząt. 
2. Burmistrz  organizuje akcję wyłapywania zwierząt. Burmistrz  moŜe w drodze umowy 

powierzyć wyłapywanie zwierząt w miarę potrzeby indywidualnych przypadkach 
podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność gospodarczą w tym zakresie. 

§ 3. 

Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i w prasie 
lokalnej, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt 
bezdomnych: 

1) termin ich wyłapywania; 
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane; 
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu; 
4) podmiot wykonujący wyłapywanie. 

 



§ 4. 

1. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska. Burmistrz Miasta  jest 
zobowiązany do zawarcia stosownego porozumienia z podmiotem prowadzącym schronisko 
dla zwierząt. 

2. Przed przewiezieniem do schroniska wyłapane zwierzęta mogą być przetrzymywane  
w miejscu ustalonym w umowie pomiędzy Burmistrzem a podmiotem przeprowadzającym 
wyłapywanie zwierząt. 

3. W przypadku odłowienia bezdomnych zwierząt, które mogły zakazić człowieka wirusem 
wścieklizny, zostaną one poddane obowiązkowej obserwacji  przez lekarza weterynarii 
wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie. 

§ 5. 

Właściciel  moŜe odebrać złapane zwierzę ze schroniska, pod warunkiem pokrycia poniesionych 
przez Miasto kosztów transportu, przetrzymywania i leczenia zwierzęcia. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Mazowieckiego  
 

 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


