
UCHWAŁA    Nr    XVI/138/2004 
 

Rady      Gminy     w    Polskiej     Cerekwi 
z dnia 26 listopada 2004 roku 

 
w sprawie ustalenia „Zasad opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz warunków 
wyłapywania ich na terenie Gminy Polska Cerekiew „. 
 
Na podstawie art.11 ust.1 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/ oraz 
rozporządzenia 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/ Rada 
Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje : 
 

§  1 
 
Zatwierdza się „Zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz warunki ich wyłapywania 
na terenie Gminy Polska Cerekwi „ a mianowicie : 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  . 
  
Ilekroć a dalszej części „Zasad” mowa jest o : 
 

1. zwierzętach domowych – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie 
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub obejściu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza, 

2. zwierzętach bezdomnych – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje moŜliwość 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką zwierzę dotychczas 
pozostawało. 

 
2. POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZ ĘTAMI BEZDOMNYMI. 
 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie naleŜy do zadań 
własnych gminy. 

2. Zadaniem Gminy jest : 
1/ zapobieganie zjawisku bezdomności zwierząt, 
2/ opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wyłapywanie ich celem zapewnienia opieki, 

3. Zapobieganie zjawisku bezdomności zwierząt naleŜy realizować poprzez akcję     
      uświadamiającą i informacyjną prowadzoną przez placówki oświatowe i  
       wychowawcze, a przede wszystkim przedszkola, szkoły, gimnazjum oraz właścicieli  
       nieruchomości, 

            Działaniami zmierzającymi do ograniczenia bezdomnych psów jest między innymi : 
1/ egzekwowanie od właścicieli psów obowiązków określonych w zasadach 
utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Polska Cerekiew uchwalonych 
uchwałą Nr XXI/ 139/97  Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 czerwca 1997 r.  
2/ prowadzenie ewidencji i oznakowania psów. 

4. Przed wykonaniem wyłapywania zwierząt bezdomnych naleŜy podjąć niezbędne kroki 
umoŜliwiające ustalenie faktycznych właścicieli zwierząt celem zobowiązania ich do 
zapewnienia schronienia i naleŜytej opieki. 



3. ZASADY WYŁAPYWANIA ZWIERZ ĄT BEZDOMNYCH  
 
1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter doraźny i winno odbywać się 

kaŜdorazowo jeŜeli zajdzie taka potrzeba, a w szczególności jeŜeli wystąpi takie 
zgłoszenie ze strony mieszkańców. O terminie przeprowadzenia takiej akcji decyduje 
Wójt Gminy Polska Cerekiew, a termin ten podlega kaŜdorazowo ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz poszczególnych miejscowościach. 
Podanie do publicznej wiadomości nastąpi co najmniej na 21 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt. 
Ogłoszenie winno zwierać : 

- granice terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta, 
- adres schroniska, w którym przetrzymywane będą zwierzęta po wyłapaniu, 
- podmiot wykonujący wyłapywanie, 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt naleŜy powierzyć podmiotowi prowadzącemu 
schronisko lub podmiotowi gospodarczemu, spełniającemu wymogi określone w & 5 
rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt i 
posiadającemu wymagane zezwolenia lub koncesje oraz niezbędny sprzęt, 

3. Wyłapywane zwierzęta umieszczone będą w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 
4. Zwierzęta, które nie zostaną odebrane przez swoich właścicieli w terminie 14 dni od 

dnia umieszczenia w schronisku przebywać w nim będą do czasu znalezienia 
nabywcy. 

 
4. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE. 
 

1. Zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi ,Wójt Gminy ogłosi na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy, 

2. W przypadku ustalenia właściciela psa porzuconego zostanie on obciąŜony kosztami  
      związanymi z wyłapaniem , przewiezieniem do schroniska i jego pobytem w    
      schronisku. 

 
§  2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w 
poszczególnych sołectwach. 
 

§  4 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
                                                                                                       P r z e w o d  n i c z ą c y 
                                                                                                             Rady         Gminy 
                                                                                                               Leonard Kasper 
 
                                                                                                      


