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U C H W A Ł A   Nr XXX/273/2005 
RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

z dnia 12 pa�dziernika 2005r. 
 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierz�t bezdomnych  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o ochronie zwierz�t (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002), po uzgodnieniu z powiatowym 
lekarzem weterynarii oraz po zasi�gni�ciu opinii upowa�nionego przedstawiciela 
Towarzystwa Opieki nad Zwierz�tami w Polsce,  
Rada Miasta Sandomierza   u c h w a l a,  co nast�puje: 

§ 1. 
Ustala si� zasady i warunki wyłapywania na terenie Miasta Sandomierza zwierz�t, przez które 
rozumie si� zwierz�ta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabł�kały si� lub zostały 
porzucone, a nie ma mo�liwo�ci ustalenia ich wła�ciciela lub innej osoby, pod której opiek� 
trwale dot�d pozostawały. 
 

§ 2. 
1. Wyłapywanie na terenie Miasta Sandomierza zwierz�t bezdomnych ma charakter stały. 
2. Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyj�ty 

na danym terenie – tj. poprzez wywieszenie na tablicach ogłosze� co najmniej na 21 dni 
przed planowanym terminem rozpocz�cia wyłapywania zwierz�t bezdomnych 
obwieszcze�, zawieraj�cych: 

a. termin ich wyłapywania, 
b. granice terenu, na których b�d� wyłapywane, 
c. adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierz�t po ich 

wyłapaniu wraz ze wskazaniem miejsca przetrzymywania wyłapanych 
zwierz�t przed zawiezieniem ich do schroniska, 

d. nazw� podmiotu wykonuj�cego wyłapywanie. 
 

§ 3. 
Wyłapywanie zwierz�t bezdomnych na terenie Miasta Sandomierza mo�e wykona� podmiot 
prowadz�cy schronisko dla zwierz�t lub przedsi�biorca prowadz�cy działalno�� gospodarcz� 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - prawo działalno�ci gospodarczej (Dz.U. Nr 
101, poz.1178 z pó�n. zm.), z którym zostanie zawarta umowa okre�laj�ca w szczególno�ci: 

1) urz�dzenia i �rodki, przy pomocy których zwierz�ta bezdomne b�d� wyłapywane, 
2) �rodki do przewozu zwierz�t, spełniaj�ce warunki, o których mowa w art. 24 ust.1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz�t,  
3) zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej, 
4) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierz�t przez przemieszczeniem 

ich do schroniska, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. c. niniejszej uchwały. 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
§ 5. 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego. 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 


